Титульний аркуш

17.10.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 8
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор



Гочачко Г. Е.
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)


Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Iнститут енергоаудиту та облiкуменергоносiїв"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33533189
4. Місцезнаходження: 79071, Україна, Львівська обл., ФРАНКIВСЬКИЙ р-н, м. Львiв, вул. Кульпаркiвська, буд 141, кв. 184
5. Міжміський код, телефон та факс: 032-245-37-67, 032-245-37-67
6. Адреса електронної пошти: 3707515@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://www.ieoe.com.ua/
17.10.2019

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

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
X
5. Інформація про рейтингове агентство

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

7. Судові справи емітента

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

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

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

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

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

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

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

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

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

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів

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

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

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

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Iнститут енергоаудиту та облiкуменергоносiїв"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	АА№545088
3. Дата проведення державної реєстрації
	22.04.2005
4. Територія (область)
	Львівська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	362500
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	5
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	71.12 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
	85.59 - Iншi види освiти, н. в. i. у.
	62.01 - Комп'ютерне програмування
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ <УкрСиббанк>
2) МФО банку
	351005
3) Поточний рахунок
	26007494074600
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	АТ <УкрСиббанк>
5) МФО банку
	351005
6) Поточний рахунок
	26007494074600

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
Дата видачі
Орган державної влади, що видав ліцензію
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1
2
3
4
5
Органiзацiя будiвництва будiвель
315.13.46- 41.10
03.04.2013
Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Львiвськiй областi
03.04.2018
Опис
Товариство прогнозує: не продовжувати термiн дiї Дозволу пiсля 03.04.2018 р.

13. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря
Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря
Прізвище, ім'я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1
2
3
4
15.04.2013
15.04.2013
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Укртехiнвестгаз>
380674678280, hochachko777@gmail.com
Опис
Секретарем Наглядової ради є корпоративний секретар Товариства за умови його обрання, в iншому випадку секретар Наглядової ради обирається Наглядовою радою з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Секретар Наглядової ради веде дiловодство, протоколи засiдань Наглядової ради, оформлює iншi документи Наглядової ради.

17. Штрафні санкції емітента
№ з/п
Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію
 Орган, який наклав штрафну санкцію
Вид стягнення
Інформація про виконання
1
iнформацiя вiдсутня, 
НКЦПФРУ
iнформацiя вiдсутня
Штрафну санкцiю оплачено
Примітки:
За 2018 рiк на Товариство накладалися штрафнi санкцiї за порушення термiнiв здачi рiчного звiту до НКЦПФРУ.

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
У 2018 роцi у Товариствi не вiдбулося злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу.
 
Органiзацiйна структура Товариства у 2018 роцi складалася з наступних пiдроздiлiв: Адмiнiстрацiя -Директор, Головний бухгалтер,Менеджера зi збуту, Комерцiйний директор Енергоаудит та облiк енергоносiїв- Начальника вiддiлу енергоаудиту;Архiтектор Проектування та реконструкцiя вузлiв облiку газу- Головний iнженер проекту, Iнженер з автоматизованих систем керування виробництва, Iнженер з проектно-кошторисної роботи, Слюсар контрольно-вимiрювальних приладiв i автоматики, Iнженер контрольно вимiрювальних приладiв i автоматики.
Органiзацiйна структура Товариства у 2018 роцi не змiнилася в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом. Товариство в 2019 роцi зорiєнтоване на розвиток . В серединi 2018 вiдбулося вивiльнення працiвникiв у звязку iз скороченням виготовлення послуг на надання робiт повязаною iз зниженням попиту на ринку збуту.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2018 рiк у Товариствi становила 5 осiб.
Позаштатних працiвникiв у 2018 роцi в Товариствi працювало у кiлькостi 2 особи (за цивiльно - правовими договорами на виконання робiт по проведенню семiнару-практикуму).
За внутрiшнiм сумiщенням у 2018 роцi в Товариствi працювала 1 особа на посадах Комерцiйний директор та Головний iнженер. За зовнiшнiм сумiщенням у 2018 роцi в Товариствi працювала 4 особи на посадi Головний iнженер проектiв, Директор, Головний бухгалтер, Менеджер зi збуту. Станом на 31 грудня 2018 р. у складi працiвникiв Товариства не налiчувалося позаштатних працiвникiв, мали мiсце 3 зовнiшнiх сумiсника, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) на посадi Головного iнженера проектiв, Директор, Головний бухгалтер.Станом на 31 грудня 2018 р. сумiщення посад не було.
Фонд оплати працi у 2018 роцi становив 220,3 тис. грн., що на 56,3 тис. грн. бiльше вiдносно показника попереднього року.
У 2019 роцi Товариство планує збiльшити фонд оплати працi шляхом збiльшенням посадових окладiв працiвникiв.
Кадрова програма Товариства спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, реалiзується шляхом спрямування працiвникiв на курси пiдвищення квалiфiкацiї, семiнари, тренiнги. На пiдприємствi 5-ти денний робочий тиждень з 8-ми годинним робочим днем.


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


Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Так як, Товариство у 2018 роцi не проводило спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами, то i вiдповiдно фiнансовий результат не мав мiсце у 2018 роцi.
 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реоганiзацiї з боку третiх осiб у 2018 роцi для Товариства не мали мiсце.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика у Товариствi регламентується чинним законодавством України в сферi бухгалтерського облiку та Наказом по пiдприємству № 1 вiд 10.01.2014 р. Протягом 2018 року облiкова полiтика Товариства не змiнювалася. Основнi принципи обраної облiкової полiтики:
прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, методи оцiнки вартостi запасiв: ФIФО, цiни продажу.
 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Основнi види продукцiї або послуг:
- Програмний комплекс - Система автоматизованого розрахунку та проектування витратомiрiв змiнного перепаду тиску зi стандартними звужувальними пристроями <САПР<Расход-РУ> версiя
2.0 та поновлення до даної програмного продукуту версiя 3.0;
- Технiчна експертиза вузлiв облiку газу;
- Проектування реконструкцiї вузлiв облiку газу;
- Реконструкцiя вузлiв облiку природного газу;
- Проведення робiт з енергетичного аудиту;
- Органiзацiя та проведення семiнарiв-практикумiв.
У 2018 роцi Товариство планує пiдвищити реалiзацiю основних видiв продукцiї та послуг. Види дiяльностi, якими займається Товариство, не залежать вiд сезонних змiн.
Основнi клiєнти Товариства - це великi промисловi пiдприємства, якi займаються виробництвом промислової продукцiї або постачання послуг в сферi постачання теплоресурсiв, та якi мають комерцiйнi вузли облiку газу, або якi здiйснюють контроль в сферi облiку газу: пiдприємства облгаз, обласнi органiзацiї держстандартметрологiї та iншi пiдприємства.
Основними ризиками Товариства є низька платоспроможнiсть пiдприємств, яким необхiдно контролювати витрачання природного газу. Тому Товариство створює гнучку цiнову полiтику.
 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
За останнi 5 рокiв значних придбань або вiдчужень активiв не вiбувалося. Товариство не планує у 2019 роцi значних iнвестицiй або придбань.
 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Iнформацiю про основнi засоби наведено у вiдповiдному роздiлi звiту. Значних правочинiв щодо основних засобiв у 2018 роцi Товариством не укладалося.
Виробничих потужностей, якi вимагають окремих мiсць розташування, якi можуть вплинути на екологiю у регiонi Товариство немає.
Капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв Товариство робити не планує.
Мiсцезнаходженням основних засобiв, якi є у розпорядженнi пiдприємства, є м. Львiв, вул. Кульпаркiвська, буд 141, кв. 184
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Iстотних проблем, що впливали на дiяльнiсть Товариства у 2018 роцi, не визначено. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень є загальноприйнятою в економiцi України
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
У Товариствi достатнього робочого капiталу для фiнансування поточних потреб. Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за власнi кошти. Кредитними ресурсами Товариство не
користується. Iнвестицiї вiдсутнi. Можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають у проведеннi заходiв по збiльшенню обсягiв реалiзацiї власної продукцiї, надання послуг, виконання робiт, у зменшеннi витрат та встановлення гнучкої цiнової полiтики.


Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
У звiтному перiодi Товариство укладало договори, всi з них є виконаннi. Очiкуваних прибуткiв поки не передбачено.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Товариство планує збiльшити обсяги продажiв послуг, якi надає; розширити види послуг, якi
надає; полiпшити фiнансовий стан за рахунок економiї витратних статей та залучення додаткового капiталу та збiльшити доходи за рахунок збiльшення реалiзацiї наданих послуг.
Iстотних факторi, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства, не передбачається.


Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
За 2018 рiк Товариство не витрачало коштiв на дослiдження та розробки.


Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства, немає.


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Загальнi Збори акцiонерiв
Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори акцiонерiв (далi - Загальнi збори), Наглядова рада та Директор. Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори акцiонерiв (далi - Загальнi збори), Наглядова рада та Директор. 
ерсональний склад 
Пiстун Є. П.
Представник вiд ТОВ "УКРТЕХIНВЕСТГАЗ"
До компетенцiї Загальних зборiв належить: -визначення основних напрямi вдiяльностi Товариства. -внесення змiн до Статуту. -прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй. -прийняття рiшення про змiну типу Товариства. -прийняття рiшення про розмiщення акцiй. -прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу. -прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу. -прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй. -прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв (крiм акцiй) та суму, що перевищує 25% вартостi активiв Товариства. -затвердження положень про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Директора Товариства та про Ревiзора Товариства, а також внесення змiн до них. -затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства. -затвердження рiчного звiту Товариства. -розподiл прибутку i збиткiв Товариства. -затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. -прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй. -прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, в тому числi про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня. -обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов та змiн до умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. -прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. -обрання Ревiзора, затвердження умов та змiн до умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором, прийняття рiшення про дострокове припинення його повноважень. -затвердження висновкiв Ревiзора. -прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Директора, звiту Ревiзора. -прийняття рiшення щодо вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % (двадцять п'ять вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної звiтностi Товариства. -прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом не бiльше одного року. -прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, якщо таке рiшення не прийнято Наглядовою радою. -прийняття рiшення про проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi у випадках, не передбачених Статутом або положеннями про органи Товариства, або спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Ревiзором або незалежним аудитором. -прийняття рiшення про вiдшкодування витрат акцiонера (акцiонерiв) на здiйснення аудиторської перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. -прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства (крiм прийняття рiшення про приєднання доТовариства iншого акцiонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90% простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв) про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї або комiсiї з припинення Товариства, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї (припинення), порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу (розподiльчого балансу, передавального акту). -прийняття рiшення про обрання уповноваженої особи акцiонерiв для представлення iнтересiв акцiонерiв у випадках, передбачених законом; -прийняття рiшення про створення та припинення дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження та внесення змiн до їх статутiв або положень. -затвердження результатiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження порядку розподiлу прибутку дочiрнiх пiдприємств. -обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. -iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв чинним законодавством України та Статутом. До компетенцiї Наглядової ради належить: -вирiшення питань про: участь Товариства у промислово-фiнансових групах, iнших об'єднаннях; заснування; придбання та вiдчуження у будь- який спосiб акцiй (паїв, часток) iнших юридичних осiб; представлення iнтересiв Товариства як акцiонера, засновника або учасника, в тому числi у складi органiв управлiння, iнших юридичних осiб. -прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.3 Статуту, а також в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом. -прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.4 Статуту. -прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення Товариством правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення цих правочинiв. -визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв. -прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй. -прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25% (двадцять п'ять вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. -надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання у них акцiй особою, яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства. -обрання Директора, затвердження умов та змiн до умов трудового контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання трудового контракту з Директором. -прийняття рiшення про припинення повноважень Директора. -заслуховування поточних звiтiв Директора про дiяльнiсть Товариства; -аналiз дiй Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. -прийняття рiшень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивiльно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди. -обрання аудитора Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. -обрання оцiнювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. -затвердження ринкової вартостi майна, в тому числi майна та акцiй Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом. -прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiю цiнних паперiв; затвердження договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. -затвердження та внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзора. -забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзором, службою внутрiшнього аудиту або аудитором. -iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. -надання рекомендацiй Загальним зборам щодо розмiру та способу виплати дивiдендiв; -визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства, встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами, визначення перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; -проведення перевiрки достовiрностi рiчної, квартальної та iншої звiтностi перед її поданням на розгляд Загальними Зборами Товариства; -встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; -прийняття рiшення про призначення, звiльнення та тимчасове усунення вiд виконання своїх обов'язкiв секретаря Наглядової ради; -вирiшення у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, питань щодо скликання, органiзацiї та проведення Загальних зборiв. -прийняття рiшення про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90% простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв. -розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу. -подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу). -прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. -призначення на посаду керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства та припинення їх повноважень, визначення умов оплати їх працi. -iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства; -здiйснює iншi дiї стосовно контролю та регулювання дiяльностi Директора. Наглядова рада може залучати незалежних експертiв для аналiзу питань, що стосуються дiяльностi Товариства, та одержувати будь-яку iнформацiю i документи вiд органiв, посадових осiб Товариства та iнших працiвникiв. До компетенцiї Директора належить: -органiзацiя господарської та адмiнiстративної дiяльностi Товариства; -затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання, органiзацiя та контроль за їх виконанням; -затвердження типових (стандартних) договiрних цiн на продукцiю та тарифiв на послуги i роботи Товариства; -пiдготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицiй та проектiв документiв, стосовно яких має бути прийняте рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв; -надання рiчного звiту та балансу Товариства Наглядовiй радi для розгляду та винесення на затвердження Загальними зборами; -затвердження штатного розкладу Товариства та посадових окладiв працiвникiв, планiв, кошторисiв та бюджетiвТовариства, включаючи рiчнi плани, кошториси та бюджети; -прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства; -визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; -ведення облiку кадрiв Товариства, затвердження посадових iнструкцiй; -проведення колективних переговорiв та укладання Колективного договору у Товариствi; -встановлення систем заохочення працiвникiв; -накладення стягнень на працiвникiв Товариства; -органiзацiя ведення дiловодства, бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; -за рiшенням Наглядової ради представлення iнтересiв Товариства як акцiонера, засновника або учасника, в тому числi у складi органiв управлiння, iнших юридичних осiб; -забезпечення захисту торгових марок (знакiв); -забезпечення створення безпечних умов працi для працiвникiв Товариства, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища; -iнiцiювання проведення спецальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та преставництв; -здiйснення iнших повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом, внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв або Наглядової ради; -всi iншi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що згiдно з чинним законодавством України, Статутом та/або рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства
Наглядова Рада
Голова Наглядової ради
Пiстун Євген Павлович
Член Наглядової Ради
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Укртехiнвестгаз>
Голова Наглядової ради має наступнi повноваження: -керує роботою Наглядової ради; -скликає засiдання Наглядової ради; -головує на засiданнях Наглядової ради; -пiдписує вiд iменi Товариства трудовi контракти з Директором, якщо рiшенням Наглядової ради на такi дiї не уповноважена iнша особа, а також протоколи та iншi документи Наглядової ради; -пропонує Наглядовiй радi для обрання кандидатуру корпоративного секретаря; -вирiшує iншi питання, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради в межах її повноважень. У 2018 роцi Голова Наглядової ради не отримував винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. Голова Наглядової ради непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи складає 53 роки. Перелiк попереднiх посад: завiдуючий кафедри автоматизацiї теплових та хiмiчних процесiв Нацiонального Унiверситету "Львiвська полiтехнiка". Голова Наглядової ради обiймає посаду завiдуючого кафедри автоматизацiї теплових та хiмiчних процесiв Нацiонального Унiверситету "Львiвська полiтехнiка" у м. Львовi, вул. Устияновича 5.

Член Наглядової ради Товариства має наступнi повноваження: -вирiшення питань про: участь Товариства у промислово-фiнансових групах, iнших об'єднаннях; заснування; придбання та вiдчуження у будь-який спосiб акцiй (паїв, часток) iнших юридичних осiб; представлення iнтересiв Товариства як акцiонера, засновника або учасника, в тому числi у складi органiв управлiння, iнших юридичних осiб. -прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.3 Статуту, а також в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом. -прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.4 Статуту. -прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення Товариством правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення цих правочинiв. -визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв. -прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй. -прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25% (двадцять п'ять вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. -надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання у них акцiй особою, яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства. -обрання Директора, затвердження умов та змiн до умов трудового контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання трудового контракту з Директором. -прийняття рiшення про припинення повноважень Директора. -заслуховування поточних звiтiв Директора про дiяльнiсть Товариства; -аналiз дiй Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики -прийняття рiшень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивiльно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди. -обрання аудитора Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. -обрання оцiнювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. -затвердження ринкової вартостi майна, в тому числi майна та акцiй Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом. -прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiю цiнних паперiв; затвердження договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. -затвердження та внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзора. -забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзором, службою внутрiшнього аудиту або аудитором. -iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. -надання рекомендацiй Загальним зборам щодо розмiру та способу виплати дивiдендiв; -визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства, встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами, визначення перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; -проведення перевiрки достовiрностi рiчної, квартальної та iншої звiтностi перед її поданням на розгляд Загальними Зборами Товариства; -встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; -прийняття рiшення про призначення, звiльнення та тимчасове усунення вiд виконання своїх обов'язкiв секретаря Наглядової ради; -вирiшення у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, питань щодо скликання, органiзацiї та проведення Загальних зборiв. -прийняття рiшення про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90% простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв. -розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу. -подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу). -прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. -призначення на посаду керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства та припинення їх повноважень, визначення умов оплати їх працi. -iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства; -здiйснює iншi дiї стосовно контролю та регулювання дiяльностi Директора. У 2018 роцi Член Наглядової ради не отримував винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Член Наглядової ради є акцiонером,
проте не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.
Директор
Загальнi збори акцiонерiв
Наглядова рада
Директор
Гочачко Г. Е.
Директор має наступнi повноваження: -органiзацiя господарської та адмiнiстративної дiяльностi Товариства; -затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання, органiзацiя та контроль за їх виконанням; -затвердження типових (стандартних) договiрних цiн на продукцiю та тарифiв на послуги i роботи Товариства; -пiдготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицiй та проектiв документiв, стосовно яких має бути прийняте рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв; -надання рiчного звiту та балансу Товариства Наглядовiй радi для розгляду та винесення на затвердження Загальними зборами; -затвердження штатного розкладу Товариства та посадових окладiв працiвникiв, планiв, кошторисiв та бюджетiв Товариства, включаючи рiчнi плани, кошториси та бюджети; -прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства; -визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; -ведення облiку кадрiв Товариства, затвердження посадових iнструкцiй; -проведення колективних переговорiв та укладання Колективного договору у Товариствi; -встановлення систем заохочення працiвникiв; -накладення стягнень на працiвникiв Товариства; -органiзацiя ведення дiловодства, бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; -за рiшенням Наглядової ради представлення iнтересiв Товариства як акцiонера, засновника або учасника, в тому числi у складi органiв управлiння, iнших юридичних осiб; -забезпечення захисту торгових марок (знакiв); -забезпечення створення безпечних умов працi для працiвникiв Товариства, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища; -iнiцiювання проведення спецальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та преставництв; -здiйснення iнших повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом, внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв або Наглядової ради; -всi iншi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що згiдно з чинним законодавством України, Статутом та/або рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. У 2018 роцi Директор працював у Товариствi за основним мiсцем працi та отримував заробiтну плату згiдно штатного розкладу. За 2018 рiк Директору Товариства було виплачено заробiтну плату у розмiрi 46 519,00 грн. Директор непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи становить 7 роки. Перелiк попереднiх посад: головний iнженер в ПрАТ "IЕОЕ" та iнженер з технiчногонагляду в ТОВ "КСУ".

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Гочачко Геннадiй Едуардович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1991
5) Освіта
	Iнженер-будiвельник, теплогазопостачання i аентиляцiя
6) Стаж роботи (років)
	7
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "IЕОЕ", 33533189, Попередня посада: головний iнженер в ПрАТ "IЕОЕ"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	05.07.2018, обрано Не визначено
9) Опис
	Директор має наступнi повноваження: -органiзацiя господарської та адмiнiстративної дiяльностi Товариства; -затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання, органiзацiя та контроль за їх виконанням; -затвердження типових (стандартних) договiрних цiн на продукцiю та тарифiв на послуги i роботи Товариства; -пiдготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицiй та проектiв документiв, стосовно яких має бути прийняте рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв; -надання рiчного звiту та балансу Товариства Наглядовiй радi для розгляду та винесення на затвердження Загальними зборами; -затвердження штатного розкладу Товариства та посадових окладiв працiвникiв, планiв, кошторисiв та бюджетiв Товариства, включаючи рiчнi плани, кошториси та бюджети; -прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства; -визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; -ведення облiку кадрiв Товариства, затвердження посадових iнструкцiй; -проведення колективних переговорiв та укладання Колективного договору у Товариствi; -встановлення систем заохочення працiвникiв; -накладення стягнень на працiвникiв Товариства; -органiзацiя ведення дiловодства, бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; -за рiшенням Наглядової ради представлення iнтересiв Товариства як акцiонера, засновника або учасника, в тому числi у складi органiв управлiння, iнших юридичних осiб; -забезпечення захисту торгових марок (знакiв); -забезпечення створення безпечних умов працi для працiвникiв Товариства, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища; -iнiцiювання проведення спецальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та преставництв; -здiйснення iнших повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом, внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв або Наглядової ради; -всi iншi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що згiдно з чинним законодавством України, Статутом та/або рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. У 2018 роцi Директор працював у Товариствi за основним мiсцем працi та отримував заробiтну плату згiдно штатного розкладу. За 2018 рiк Директору Товариства було виплачено заробiтну плату у розмiрi 46 519,00 грн. Директор непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи становить 7 роки. Перелiк попереднiх посад: головний iнженер в ПрАТ "IЕОЕ" та iнженер з технiчногонагляду в ТОВ "КСУ".

1) Посада
	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Пiстун Євген Павлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1942
5) Освіта
	Автоматизацiя та комплексна механiзацiя хiмiко-технологiчних процесiв
6) Стаж роботи (років)
	53
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Голова Наглядової ради обiймає посаду завiдуючого кафедри автоматизацiї теплових та хiмiчних процесiв Нацiонального Унiверситету "Львiвська полiтехнiка" у м. Львовi, вул. Устияновича 5., 02071010, Голова Наглядової ради обiймає посаду завiдуючого кафедри автоматизацiї теплових та хiмiчних процесiв Нацiонального Унiверситету "Львiвська полiтехнiка" у м. Львовi, вул. Устияновича 5.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	24.07.2013, обрано Не визначено
9) Опис
	Голова Наглядової ради має наступнi повноваження: -керує роботою Наглядової ради; -скликає засiдання Наглядової ради; -головує на засiданнях Наглядової ради; -пiдписує вiд iменi Товариства трудовi контракти з Директором, якщо рiшенням Наглядової ради на такi дiї не уповноважена iнша особа, а також протоколи та iншi документи Наглядової ради; -пропонує Наглядовiй радi для обрання кандидатуру корпоративного секретаря; -вирiшує iншi питання, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради в межах її повноважень. У 2018 роцi Голова Наглядової ради не отримував винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. Голова Наглядової ради непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи складає 53 роки. Перелiк попереднiх посад: завiдуючий кафедри автоматизацiї теплових та хiмiчних процесiв Нацiонального Унiверситету "Львiвська полiтехнiка". Голова Наглядової ради обiймає посаду завiдуючого кафедри автоматизацiї теплових та хiмiчних процесiв Нацiонального Унiверситету "Львiвська полiтехнiка" у м. Львовi, вул. Устияновича 5.

1) Посада
	Член Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Укртехiнвестгаз>
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	34300297
4) Рік народження
	
5) Освіта
	
6) Стаж роботи (років)
	
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	24.07.2010, обрано Не визначено
9) Опис
	Член Наглядової ради Товариства має наступнi повноваження: -вирiшення питань про: участь Товариства у промислово-фiнансових групах, iнших об'єднаннях; заснування; придбання та вiдчуження у будь-який спосiб акцiй (паїв, часток) iнших юридичних осiб; представлення iнтересiв Товариства як акцiонера, засновника або учасника, в тому числi у складi органiв управлiння, iнших юридичних осiб. -прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.3 Статуту, а також в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом. -прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.4 Статуту. -прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення Товариством правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення цих правочинiв. -визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв. -прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй. -прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25% (двадцять п'ять вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. -надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання у них акцiй особою, яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства. -обрання Директора, затвердження умов та змiн до умов трудового контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання трудового контракту з Директором. -прийняття рiшення про припинення повноважень Директора. -заслуховування поточних звiтiв Директора про дiяльнiсть Товариства; -аналiз дiй Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики -прийняття рiшень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивiльно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди. -обрання аудитора Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. -обрання оцiнювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. -затвердження ринкової вартостi майна, в тому числi майна та акцiй Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом. -прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiю цiнних паперiв; затвердження договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. -затвердження та внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзора. -забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзором, службою внутрiшнього аудиту або аудитором. -iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. -надання рекомендацiй Загальним зборам щодо розмiру та способу виплати дивiдендiв; -визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства, встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами, визначення перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; -проведення перевiрки достовiрностi рiчної, квартальної та iншої звiтностi перед її поданням на розгляд Загальними Зборами Товариства; -встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; -прийняття рiшення про призначення, звiльнення та тимчасове усунення вiд виконання своїх обов'язкiв секретаря Наглядової ради; -вирiшення у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, питань щодо скликання, органiзацiї та проведення Загальних зборiв. -прийняття рiшення про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90% простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв. -розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу. -подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу). -прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. -призначення на посаду керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства та припинення їх повноважень, визначення умов оплати їх працi. -iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства; -здiйснює iншi дiї стосовно контролю та регулювання дiяльностi Директора. У 2018 роцi Член Наглядової ради не отримував винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Член Наглядової ради є акцiонером,
проте не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.

1) Посада
	Ревiзор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Кос'яненко Павло Гарiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1968
5) Освіта
	Iнженер
6) Стаж роботи (років)
	27
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТзОВ "НВП "Техприлад", 	22887660, ТзОВ "НВП "Техприлад", займав посаду начальника вимiрювальної роботи
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	15.04.2013, обрано Не визначено
9) Опис
	Опис Ревiзор має наступнi повноваженя: -проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; -проводить спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за iнiцiативою органiв управлiння Товариства, або на вимогу акцiонера або акцiонерiв, якi у сукупностi володiють 10 та бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства; -проводить плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства, пiд час проведення яких Ревiзор має право перевiряти: 1) виконання вiдповiдальними посадовими особами фiнансових планiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 2) виконання посадовими особами Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради щодо питань їх фiнансово-господарської дiяльностi; 3) дотримання посадовими особами Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, Статутiв та Положень дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, зокрема вимог щодо вчинення значних правочинiв та правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 4) своєчаснiсть та повноту розрахункiв з бюджетом; 5) правильнiсть нарахування, своєчаснiсть та повноту виплати дивiдендiв; 6) факти одержання, цiльове використання, своєчаснiсть та повноту повернення кредитiв, згiдно до умов вiдповiдних договорiв; 7) вiдповiднiсть чинному законодавству України та Статуту використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; 8) дотримання встановленого чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства, Статутами та Положеннями дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв порядку вiдчуження майна Товариства; 9) фiнансову документацiю Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, ведення якої забезпечується посадовими особами; 10) дотримання порядку оплати акцiй акцiонерами у випадку проведення Товариством додаткової емiсiї акцiй; 11) проводити аналiз фiнансового стану Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, їх платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану i розробка рекомендацiй органам управлiння Товариства; 12) вiдповiднiсть ведення в Товариствi, дочiрнiх пiдприємствах, фiлiях та представництвах бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства України; 13) за пiдсумками перевiрки Ревiзор готує висновок щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний рiк та подає на затвердження Загальним зборам. У 2018 роцi Ревiзор Товариства не отримував винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. Ревiзор Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи становить 27 рокiв. Попередня посадаза останi шiсть рокiв: начальник вимiрювальних лабораторiй. ТОВ "ТМЕ-Україна" та займає посаду директора. Мiсцезнаходження пiдприємства за адресою м. Львiв, вул. Героїв УПА, 71 Д.

1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Олексiв Христина Євгенiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1987
5) Освіта
	Облiк та аудит
6) Стаж роботи (років)
	9
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТзОВ "Купава Агро", 36762043, Бухгалтер ТзОВ "Купава Агро"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	15.04.2016, обрано Не визначено
9) Опис
	Головний бухгалтер Товариства зобов'язаний: 1. Забезпечувати ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства й технологiї оброблення облiкових даних. 2. Контролювати вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. 3. Вимагати вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. 4. Вживати всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. 5. Забезпечувати складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. 6. Здiйснювати заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. 7. Брати участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. 8. За погодженням iз власником (керiвником) пiдприємства забезпечувати перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. 9. Здiйснювати контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. 10. Брати участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. 11. Забезпечувати перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах. 12. Органiзовувати роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства щодо: - визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства й технологiї оброблення облiкових даних; - розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; - визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв; - вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами; - полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; - упровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої; - забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення; - видiлення на окремий баланс фiлiй, представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємства та включення їх показникiв до фiнансової звiтностi пiдприємства. 13. Знайомити цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi. За Наказом Директора № 13к/14 вiд 15.04.2016 р. Олексiв Христину Євгенiвну прийнято на роботу на посаду Головного бухгалтера товариства за сумiсництвом з 15.04.2016 р. Пiдстава: власна заява. У 2018 роцi Головний бухгалтер працював у Товариствi за сумiсництвом та отримував заробiтну плату згiдно штатного розкладу.Головному бухгалтеровi у 2018р. була виплачена винагорода у розмiрi 31 385,71 грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи становить 9 рокiв. Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв:бухгалтер в "Агролайф транссервiс", головний бухгалтер в ПрАТ "IЕОЕ", головний бухгалтер ВТПП "Дiмекс", бухгалтер ТзОВ "Купава Агро", ТзОВ "Примавера-Люкс" (сумiсництво), старший бухгалтер ТзОВ "МБ Україна" ( сумiсництво), бухгалтер ПрАТ "IЕОЕ" (сумiсництво), ТОВ "ТД "Нiмецькi корми" (основне мiсце працi по теперiшнiй час), ПП "ФIУС" (сумiсництво, по теперiшнiй час).

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





Прості іменні
Привілейо-вані іменні
1
2
3
4
5
6
7
Директор
Гочачко Геннадiй едуардович

0
0
0
0
Голова Наглядової ради
Пiстун Євген Павлович

40
40
40
0
Головний бухгалтер
Олексiв Христина Євгенiвна

0
0
0
0
Член Наглядової ради
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Укртехiнвестгаз>	
34300297
59
59
59
0
Ревiзор
Кос'яненко Павло Гарiйович

0
0
0
0
Усього
99
99
99
0

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

За Наказом № 9/18К вiд 05.07.2018 р. КрукСергiй Юрiйович звiльнений з посади Директора з 05.07.2018 р. Пiдстава: Протокол позачерговихзагальнихзборiв № 2/2018 вiд 05.07.2018 р. Переведений на посаду Головного iнженера.
VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Укртехiнвестгаз>
34300297
04050, Україна, м. Київ, вул. Зоологiчна, будинок 4, офiс 139
59
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Пiстун Євген Павлович
40
БОДНАР МИРОСЛАВ ОМЕЛЯНОВИЧ
1
Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента.
Українська економiка знаходиться в затяжнiй кризi, ускладненiй вiйськовим конфлiктом на сходi України та анексiєю Кримського пiвострова. У 2018 роцi зовнiшнi умови для розвитку української економiки в цiлому залишалися несприятливими. Це було пов'язано з подальшим стрiмким зниженням цiн на свiтових товарних ринках та слабким зовнiшнiм попитом з боку торговельних партнерiв. Основними негативними ризиками прогнозу для економiчного розвитку є можливе вiдновлення бойових дiй на сходi України, поглиблення падiння свiтових цiн на сировиннi товари, зменшення зовнiшньої пiдтримки у випадку гальмування реформ та повне блокування українського експорту через територiю Росiйської Федерацiї. На скорочення реального ВВП за звiтний перiод впливали також падiння внутрiшнього попиту, спричинене, зокрема, зменшенням реальних доходiв населення, та слабкий зовнiшнiй попит. Основним галузям притаманне зниження обороту та обсягiв виробництва. Невизначенiсть у економiчнiй та полiтичнiй сферах призвели до низького рiвня внутрiшнiх та зовнiшнiх iнвестицiй, що на тлi неспроможностi приватного сектору рефiнансувати борги, призвело до дефiциту фiнансового сектору. Сподiвання щодо залучення iноземних iнвестицiй у 2018 роцi справдилися тiльки частково, Україна отримувала лише незначне фiнансування iз-за кордону, в той час як iноземнi iнвестицiї оминали Україну. Наразi реальний сектор економiки знаходиться пiд потрiйним тиском згортання внутрiшнього та зовнiшнього попиту внаслiдок промислової кризи, дорожнечi внутрiшнiх ресурсiв i вiдсутностi доступу до зовнiшнього фiнансування, розриву виробничих та логiстичних ланцюгiв, зокрема в енергетицi, металургiї, хiмiї, що обумовило спад у виробництва, а також фiзично обмежило можливостi щодо експорту нацiональних товарiв. Стабiлiзацiя ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежить вiд дiй уряду, спрямованих, насамперед, на вирiшення вiйськового конфлiкту та проведення реформ у фiнансовiй, адмiнiстративнiй, фiскальнiй та правовiй системах країни. З цiєю метою уряд країни запроваджує жорсткi та непопулярнi заходи, проведення яких може як позитивно, так i негативно вплинути на економiку України в цiлому та на Товариство зокрема.
Керiвництво та власники мають намiр в подальшому розвивати пiдприємницьку дiяльнiсть в Українi. На думку керiвництва, пiдприємство може продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, враховуючи належний рiвень достатностi його капiталу.
Основнi види продукцiї або послуг:
- Програмний комплекс - Система автоматизованого розрахунку та проектування витратомiрiв змiнного перепаду тиску зi стандартними звужувальними пристроями <САПР<Расход-РУ> версiя
2.0 та поновлення до даної програмного продукуту версiя 3.0;
- Технiчна експертиза вузлiв облiку газу;
- Проектування реконструкцiї вузлiв облiку газу;
- Реконструкцiя вузлiв облiку природного газу;
- Проведення робiт з енергетичного аудиту;
- Органiзацiя та проведення семiнарiв-практикумiв.
Основним шляхом пiдвищення конкурентоспроможностi є необхiднiсть налагодження тiсних зв'язкiв з покупцями та розробка нових механiзмiв розрахунку з тим, щоб створити цiнову полiтику бiльш гнучкою i привабливою. Також товариство проводить маркетинговi дослiдження ринкiв постачання та збуту. Вживаються заходи по виготовленню конкурентноспроможної продукцiї та послуги.
Керiвництвом вживаються усi необхiднi заходи для пiдтримання стабiльної дiяльностi товариства в умовах, що склалися в країнi. Однак наразi невiдомо, як буде у подальшому розвиватися ситуацiя у країнi в цiлому та, вiдповiдно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати дiяльностi та фiнансовий стан товариства. А вiдповiдно i скласти бiльш детальнi перспективнi плани розвитку товариства немає можливостi.
Серед загальних планiв розвитку дiяльностi товариства можна видiлити такi:
1. Збiльшення обсягiв виробництва продукцiї та послуг, якi користуються великим попитом як в Українi , так i за її межами.
2. Впровадження нових технологiй.
2. Iнформацiя про розвиток емiтента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <IНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛIКУ ЕНЕРГОНОСIЇВ>, є правонаступником майнових прав i обов'язкiв ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <IНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛIКУ ЕНЕРГОНОСIЇВ>, засновником якого є БОДНАР МИРОСЛАВ ОМЕЛЯНОВИЧ, ПIСТУН ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРТЕХIНВЕСТГАЗ".
Загальними зборами акцiонерiв ЗАТ <IЕОЕ> (протокол № 1 вiд 10 березня 2005 року) було прийнято рiшення про створення даного Товариства. Загальними зборами акцiонерiв ЗАТ <IЕОЕ> (протокол № 1/2012 вiд 02 квiтня 2012 року та №1/2013 вiд 15 квiтня 2013 р.) було Статут Товариства був приведений у вiдповiднiсть до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства> шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї, яка передбачала змiну типу товариства з Закритого акцiонерного товариства <IЕОЕ> на Приватне акцiонерне товариство <IЕОЕ> (зареєстровано Державним реєстратором 18.04.2013 року номер запису 14151050021004565).
Основнi види продукцiї або послуг:
- Програмний комплекс - Система автоматизованого розрахунку та проектування витратомiрiв змiнного перепаду тиску зi стандартними звужувальними пристроями <САПР<Расход-РУ> версiя
2.0 та поновлення до даної програмного продукуту версiя 3.0;
- Технiчна експертиза вузлiв облiку газу;
- Проектування реконструкцiї вузлiв облiку газу;
- Реконструкцiя вузлiв облiку природного газу;
- Проведення робiт з енергетичного аудиту;
- Органiзацiя та проведення семiнарiв-практикумiв.


2. Інформація про розвиток емітента
У 2019 роцi Товариство планує пiдвищити реалiзацiю основних видiв продукцiї та послуг. Види дiяльностi, якими займається Товариство, не залежать вiд сезонних змiн.
Основнi клiєнти Товариства - це великi промисловi пiдприємства, якi займаються виробництвом промислової продукцiї або постачання послуг в сферi постачання теплоресурсiв, та якi мають комерцiйнi вузли облiку газу, або якi здiйснюють контроль в сферi облiку газу: пiдприємства облгаз, обласнi органiзацiї держстандартметрологiї та iншi пiдприємства.
Основними ризиками Товариства є низька платоспроможнiсть пiдприємств, яким необхiдно контролювати витрачання природного газу. Тому Товариство створює гнучку цiнову полiтику.
На протязi звiтного перiоду змiн стосовно видiв дiяльностi, а також такi подiї розвитку як злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл не вiдбувалось.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом.
Товариством у звiтному роцi не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похiдних цiнних паперiв. Тому данi про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування, а також про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв вiдсутнi.

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння у товариства вiдсутнiй.



кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Будь-який iнший кодекс корпоративного управлiння, як то фондової бiржi чи об'єднання юридичних осiб не застосовується.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Товариство застосовує практику корпоративного управлiння, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйнятi норми та принципи корпоративного управлiння.

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
Вiдсутнi

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
23.04.2018
Кворум зборів
99
Опис
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 20 квiтня 2018 р. Кворум зборiв склав 99% до загальної кiлькостi голосiв. На загальних зборах розглядалися наступнi питання: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови i секретаря Загальних зборiв Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборiв Товариства. 2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк. 3. Звiт Наглядової ради Товариства про проведену роботу у 2017 роцi. 4. Звiт Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2017 рiк. 6. Затвердження значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є зацiкавленiсть, якi були укладенi у 2017 роцi. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрати лiчильну комiсiю у складi: Слабик Оксана Михайлiвна, Матiко Федiр Дмитрович. 2.Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства Пiстуна Є.П., секретарем загальних зборiв акцiонерiв Товариства Крука С.Ю. Затвердити наступний регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв: звiт Директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк - до 30 хвилин; - звiт Наглядової ради Товариства про проведену роботу у 2017 роцi - до 20 хвилин; - звiт Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi - до 20 хвилин; - затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк - до 30 хвилин; - розподiл прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 2017 роцi - до 20 хвилин; - затвердження значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є зацiкавленiсть, якi були укладенi у 2017 роцi - до 30 хвилин; - виступи при обговореннi питань порядку денного - до 5 хвилин; - запитання при обговореннi порядку денного - 1 хвилина; - загальнi збори акцiонерiв завершити сьогоднi. Голосування проводити вiдкрито. 3. 3.Затвердити звiт директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та визначити серед основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк наступнi: 1) розповсюдження програмного комплексу САПР та поновлення до нього; 2) органiзацiя та проведення семiнарiв-практикумiв; 3) проведення технiчного експертизи вузлiв облiку природного газу; 4) проведення проектування реконструкцiї вузлiв облiку природного газу; 5) реконструкцiя вузлiв облiку природного газу; 6) проведення енергетичного аудиту. 4. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовiльною та затвердити Звiт Наглядової ради Товариства про проведену роботу у 2017 роцi. 5. Визнати роботу Ревiзора Товариства Кос'яненко П. Г. задовiльною та затвердити Звiт Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. 6. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть за 2017 рiк та не проводити розподiл прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 2017 роцi. 7. затвердити значнi правочини та правочини щодо вчинення яких є зацiкавленiсть, якi були укладенi у 2017 роцi (правочини приведенi в додатку № 2 до протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв).

Вид загальних зборів
чергові
позачергові


X
Дата проведення
05.07.2018
Кворум зборів
99
Опис
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 05 липня 2018 р. Кворум зборiв склав 99% до загальної кiлькостi голосiв. На загальних зборах розглядалися наступнi питання: 1. Змiна директора Товариства.
2. Внесення змiн та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї.
3. Внесення змiн в реєстрацiйнi данi в банкiвських установах та ДФС у Львiвськiй областi за мiсцем реєстрацiї Товариства, у зв'язку зi змiною директора.
Результати розгляду питань порядку денного:По першому питаннi 1. Припинити повноваження директора Приватного акцiонерного товариства <Iнститут енергоудиту та облiку енергоносiїв> Крука Сергiя Юрiйовича з 05 липня 2018 року на пiдставi його переведенням на посаду Головного iнженера.
2. Обрати директором Приватного акцiонерного товариства <Iнститут енергоудиту та облiку енергоносiїв> Гочачко Геннадiй Едуардович з 05 липня 2018 року.
По другому питаннi Не вносити змiни та доповнення до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї у зв'язку iз прийняттям Закону України <Про товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю> вiд 06.02.2018 № 2275-VIII. По третьому питаннi : Внести змiни в реєстрацiйнi данi в банкiвських установах та ДФС у Львiвськiй областi за мiсцем реєстрацiї Товариства, у зв'язку зi змiною директора.
Iнiцiював данi збори попереднiй директор Товариства Крук Сергiй Юрiйович.



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

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

X
Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)
ВIдсутнi

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

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

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

X

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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)

X
Підняттям рук
X

Інше (зазначити)


Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)


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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган
X

Ревізійна комісія (ревізор)

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

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів
2
членів наглядової ради - представників акціонерів
1
членів наглядової ради - незалежних директорів
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
З питань аудиту

X
З питань призначень

X
З винагород

X
Інше (зазначити)
нi

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: нi

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: нi

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член


Так
Ні
Пiстун Євген Павлович
Голова наглядової ради

X
Опис:

ТОВ <Укртехiнвестгаз>
Член наглядової ради

X
Опис:
нi

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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (зазначити)
До членiв наглядової ради застосовуються вимоги Закону України <Про акцiонернi товариства>.
X


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

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

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

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

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

X
Інше (зазначити)
Дiючi члени наглядової ради Товариства на загальних зборах були переобранi на повторний строк та не було обрано жодного нового члена.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
За звiтний перiод було проведено 5 (п'ять) засiдань наглядової ради.
Засiдання наглядової ради товариства вiд 12.03.2018 року. На засiданнi наглядової ради були прийнятi такi рiшення: 1. Призначити дату проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв на 20 квiтня 2018 року на 1100 за мiсцезнаходженням товариства за адресою: 79015, м. Львiв, вул. Героїв УПА, 73, корпус 4, кiмната 3.Реєстрацiю акцiонерiв та їх представникiв почати о 1030 за мiсцем проведення зборiв та закiнчити о 1100. 2. Затвердити наступний порядок денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства призначених на 20 квiтня 2018 р:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови i секретаря Загальних зборiв Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборiв Товариства.
2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк.
3. Звiт Наглядової ради Товариства про проведену роботу у 2017 роцi.
4. Звiт Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк., порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2017 рiк.
6. Затвердження значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є зацiкавленiсть, якi були укладенi у 2017 роцi.
3. Затвердити проект рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв, призначених на 20 квiтня 2018 року. 4. Затвердити текст повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, призначених на 20 квiтня 2018 року. 5. Визначити спосiб подання повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерам шляхом направлення його в письмовiй формi рекомендованими листами поштою з проектами рiшень, що додаються на пiдставi пропозицiї акцiонера.6. Визначити дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства, що призначенi на 20 квiтня 2018 року. Такою датою вважати 16 березня 2018 року. 7. Визначити дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв товариства для їх реєстрацiї в день проведення зборiв. Такою датою вважати 16 квiтня 2018 року.
Засiдання наглядової ради товариства вiд 13.06.2018 року. На засiданнi наглядової ради були прийнятi такi рiшення: 1. Затвердити порядок денний позачергових загальних зборiв акцiонерiв товариства, призначених на 05 липня 2018 року:
1.Змiна директора Товариства.
2. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
3. Внесення змiн в реєстрацiйнi данi в банкiвських установах та в ДФС у Львiвськiй областi за мiсцем реєстрацiї Товариства, у зв'язку зi змiною директор

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)
нi

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
Директор 
Повноваження та обов'язки виконавчого органу визначенi статутом товариства, а саме: управлiння поточною дiяльнiстю товариства, органiзацiя його виробничо-господарської, соцiальної та iншої дiяльностi, забезпечення виконання завдань товариства, передбачених його статутом.
Опис
До компетенцiї Директора належить: -органiзацiя господарської та адмiнiстративної дiяльностi Товариства; -затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання, органiзацiя та контроль за їх виконанням; -затвердження типових (стандартних) договiрних цiн на продукцiю та тарифiв на послуги i роботи Товариства; -пiдготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицiй та проектiв документiв, стосовно яких має бути прийняте рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв; -надання рiчного звiту та балансу Товариства Наглядовiй радi для розгляду та винесення на затвердження Загальними зборами; -затвердження штатного розкладу Товариства та посадових окладiв працiвникiв, планiв, кошторисiв та бюджетiвТовариства, включаючи рiчнi плани, кошториси та бюджети; -прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства; -визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; -ведення облiку кадрiв Товариства, затвердження посадових iнструкцiй; -проведення колективних переговорiв та укладання Колективного договору у Товариствi; -встановлення систем заохочення працiвникiв; -накладення стягнень на працiвникiв Товариства; -органiзацiя ведення дiловодства, бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; -за рiшенням Наглядової ради представлення iнтересiв Товариства як акцiонера, засновника або учасника, в тому числi у складi органiв управлiння, iнших юридичних осiб; -забезпечення захисту торгових марок (знакiв); -забезпечення створення безпечних умов працi для працiвникiв Товариства, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища; -iнiцiювання проведення спецальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та преставництв; -здiйснення iнших повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом, внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв або Наглядової ради; -всi iншi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що згiдно з чинним законодавством України, Статутом та/або рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.


Примітки
 

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

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

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

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про акції акціонерного товариства

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
нi

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

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

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

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

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

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада

X
Виконавчий орган
X

Інше (зазначити)
нi

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

Так
Ні
З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

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

X
Інше (зазначити)
нi

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

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Укртехiнвестгаз>
34300297
59
2
Пiстун Євген Павлович

40

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

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
0
0
немає


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
05.07.2018 дата  виникнення подiї
06.07.2018 дата оприлюднення  подiї
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
За Наказом № 9/18К вiд 05.07.2018 р. КрукСергiйЮрiйовичзвiльнений з посади Директора з 05.07.2018 р. Пiдстава: Протокол позачерговихзагальнихзборiв № 2/2018 вiд 05.07.2018 р. Згоди особи на розкриттяперсональнихданих не надано. Обгрунтуваннязмiн - звiльнення особи у зв`язкуiзпереведенням на Головного iнженера за поданоюзаявою. На посадi Директора товаристваперебував з 31.10.2016 р. Акцiямитовариства не володiє. До кримiнальноївiдповiдальностi не притягувався. Непогашеноїсудимостi за корисливi та посадовiзлочини та заборони обiйматипевнi посади та/абозайматисьпевноюдiяльнiстю не має.
За Наказом №10/18К вiд 05.07.2016 р. ГочачкоГеннадiйЕдуардовичпризначенийна посаду Директора з 06.07.2018 р. Пiдстава: Протокол позачерговихзагальнихзборiв №2/2018 вiд 05.07.2018 р. Згоди особи на розкриттяперсональнихданих не надано. Обгрунтуваннязмiн - призначення у зв`язку з вакантною посадою.Строкпризначення - на невизначений строк. Iншiпосади ,якiобiймала особа протягомостаннiхп'ятирокiв: головнийiнженер в ПрАТ "IЕОЕ" та iнженер з технiчногонагляду в ТОВ "КСУ". Акцiямитовариства не володiє. До кримiнальноївiдповiдальностi не притягувався. Непогашеноїсудимотi за корисливi та посадовiзлочини та заборони обiйматипевнi посади та/абозайматисьпевноюдiяльнiстю не має.


крук Сергiй Юрiйович був переведений на посаду Головного iнженера. i вiдповiдно компенсацiй чи винагороди , якi мають мали бути виплаченi посадовим особам у разi їх звiльнення  вiдсутнi.

9) повноваження посадових осіб емітента
Посадовими особами органiв Товариства визнаються голова та члени наглядової ради, голова та члени правлiння Товариства, голова та члени ревiзiйної комiсiї.
1. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.
До складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори, строком на три роки простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.
Особи, обранi членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. У разi замiни члена наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член наглядової ради
Член наглядової ради не може бути одночасно членом правлiння Товариства та/або членом ревiзiйної комiсiї Товариства.
Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог чинного законодавства України загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання всього складу наглядової ради.
Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради.
Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується головою правлiння чи iншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. Такий цивiльно-правовий договiр (контракт) може бути або оплатним, або безоплатним.
2. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є директор.
Директор є одноосiбним виконавчим органом.
Директор пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень.
Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i чинним законодавством України.
Директор обираються наглядовою радою на визначений або невизначений термiн. Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства, таке припинення здiйснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України та контракту, що укладається з Директором Товариства.
З Директором укладається трудовий контракт. Умови працi Директора встановлюються та затверджуються наглядовою радою.
3. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальнi збори обирають ревiзора. Ревiзор є одноосiбним органом Товариства, який здiйснює контроль його фiнансово-господарської дiяльностi.
Ревiзор обирається загальними зборами термiном на 5 (п'ять) рокiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, строком на 5 (п'ять) роки. З ревiзором укладається цивiльно-правовий договiр, умови якого затверджуються Загальними зборами акцiонерiв.
4.8. Повноваження посадових осiб емiтента.
Посадовi особи органiв Товариства повиннi дiяти в iнтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, цього Статуту та iнших документiв Товариства.
1. До компетенцiї наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
До компетенцiї Наглядової ради належить: -вирiшення питань про: участь Товариства у промислово-фiнансових групах, iнших об'єднаннях; заснування; придбання та вiдчуження у будь- який спосiб акцiй (паїв, часток) iнших юридичних осiб; представлення iнтересiв Товариства як акцiонера, засновника або учасника, в тому числi у складi органiв управлiння, iнших юридичних осiб. -прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.3 Статуту, а також в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом. -прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.4 Статуту. -прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення Товариством правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення цих правочинiв. -визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв. -прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй. -прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25% (двадцять п'ять вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. -надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання у них акцiй особою, яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства. -обрання Директора, затвердження умов та змiн до умов трудового контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання трудового контракту з Директором. -прийняття рiшення про припинення повноважень Директора. -заслуховування поточних звiтiв Директора про дiяльнiсть Товариства; -аналiз дiй Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. -прийняття рiшень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивiльно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди. -обрання аудитора Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. -обрання оцiнювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. -затвердження ринкової вартостi майна, в тому числi майна та акцiй Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом. -прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiю цiнних паперiв; затвердження договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. -затвердження та внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзора. -забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзором, службою внутрiшнього аудиту або аудитором. -iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. -надання рекомендацiй Загальним зборам щодо розмiру та способу виплати дивiдендiв; -визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства, встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами, визначення перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; -проведення перевiрки достовiрностi рiчної, квартальної та iншої звiтностi перед її поданням на розгляд Загальними Зборами Товариства; -встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; -прийняття рiшення про призначення, звiльнення та тимчасове усунення вiд виконання своїх обов'язкiв секретаря Наглядової ради; -вирiшення у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, питань щодо скликання, органiзацiї та проведення Загальних зборiв. -прийняття рiшення про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90% простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв. -розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу. -подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу). -прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. -призначення на посаду керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства та припинення їх повноважень, визначення умов оплати їх працi. -iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства; -здiйснює iншi дiї стосовно контролю та регулювання дiяльностi Директора. Наглядова рада може залучати незалежних експертiв для аналiзу питань, що стосуються дiяльностi Товариства, та одержувати будь-яку iнформацiю i документи вiд органiв, посадових осiб Товариства та iнших працiвникiв.
Голова Наглядової ради має наступнi повноваження: -керує роботою Наглядової ради; -скликає засiдання Наглядової ради; -головує на засiданнях Наглядової ради; -пiдписує вiд iменi Товариства трудовi контракти з Директором, якщо рiшенням Наглядової ради на такi дiї не уповноважена iнша особа, а також протоколи та iншi документи Наглядової ради; -пропонує Наглядовiй радi для обрання кандидатуру корпоративного секретаря; -вирiшує iншi питання, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради в межах її повноважень. Голова наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання голови та секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством України та Статутом Товариства
2. До компетенцiї Директора належить:
-органiзацiя господарської та адмiнiстративної дiяльностi Товариства; -затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання, органiзацiя та контроль за їх виконанням; -затвердження типових (стандартних) договiрних цiн на продукцiю та тарифiв на послуги i роботи Товариства; -пiдготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицiй та проектiв документiв, стосовно яких має бути прийняте рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв; -надання рiчного звiту та балансу Товариства Наглядовiй радi для розгляду та винесення на затвердження Загальними зборами; -затвердження штатного розкладу Товариства та посадових окладiв працiвникiв, планiв, кошторисiв та бюджетiвТовариства, включаючи рiчнi плани, кошториси та бюджети; -прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства; -визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; -ведення облiку кадрiв Товариства, затвердження посадових iнструкцiй; -проведення колективних переговорiв та укладання Колективного договору у Товариствi; -встановлення систем заохочення працiвникiв; -накладення стягнень на працiвникiв Товариства; -органiзацiя ведення дiловодства, бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; -за рiшенням Наглядової ради представлення iнтересiв Товариства як акцiонера, засновника або учасника, в тому числi у складi органiв управлiння, iнших юридичних осiб; -забезпечення захисту торгових марок (знакiв); -забезпечення створення безпечних умов працi для працiвникiв Товариства, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища; -iнiцiювання проведення спецальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та преставництв; -здiйснення iнших повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом, внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв або Наглядової ради; -всi iншi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що згiдно з чинним законодавством України, Статутом та/або рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.
3. Ревiзор має наступнi повноваженя: -проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; -проводить спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за iнiцiативою органiв управлiння Товариства, або на вимогу акцiонера або акцiонерiв, якi у сукупностi володiють 10 та бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства; -проводить плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства, пiд час проведення яких Ревiзор має право перевiряти: 1) виконання вiдповiдальними посадовими особами фiнансових планiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 2) виконання посадовими особами Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради щодо питань їх фiнансово-господарської дiяльностi; 3) дотримання посадовими особами Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, Статутiв та Положень дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, зокрема вимог щодо вчинення значних правочинiв та правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 4) своєчаснiсть та повноту розрахункiв з бюджетом; 5) правильнiсть нарахування, своєчаснiсть та повноту виплати дивiдендiв; 6) факти одержання, цiльове використання, своєчаснiсть та повноту повернення кредитiв, згiдно до умов вiдповiдних договорiв; 7) вiдповiднiсть чинному законодавству України та Статуту використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; 8) дотримання встановленого чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства, Статутами та Положеннями дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв порядку вiдчуження майна Товариства; 9) фiнансову документацiю Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, ведення якої забезпечується посадовими особами; 10) дотримання порядку оплати акцiй акцiонерами у випадку проведення Товариством додаткової емiсiї акцiй; 11) проводити аналiз фiнансового стану Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, їх платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану i розробка рекомендацiй органам управлiння Товариства; 12) вiдповiднiсть ведення в Товариствi, дочiрнiх пiдприємствах, фiлiях та представництвах бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства України; 13) за пiдсумками перевiрки Ревiзор готує висновок щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний рiк та подає на затвердження Загальним зборам.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
ЗВIТ
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ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <IНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛIКУ ЕНЕРГОНОСIЇВ>
станом на 31 грудня 2018 року


АКЦIОНЕРАМ,
УПРАВЛIНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
<IНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ
ТА ОБЛIКУ ЕНЕРГОНОСIЇВ>,
НКЦПФР

ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI
Iнформацiя про предмет завдання
Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <IНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛIКУ ЕНЕРГОНОСIЇВ> (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33533189, мiсцезнаходження: Україна, 79020, Львiвська обл., м. Львiв, вулиця Кульпаркiвська, будинок 141, офiс 184, далi - Товариство) станом на 31 грудня 2018 року, складеного у вiдповiдностi до вимог статтi 40-1 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (далi - Закон № 3480-IV).
Крiм того, ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту про корпоративне управлiння Товариства станом на 31 грудня 2018 року.
Предметом перевiрки щодо надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння є документи та вiдомостi, що розкривають або пiдтверджують iнформацiю:
опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; повноваження посадових осiб емiтента.
Застосовнi критерiї
Закон України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року № 3480-IV
Закон України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року №514-VI.
Властивi обмеження
Ми звертаємо увагу, що оцiнка ефективностi внутрiшнього контролю не стосується майбутнiх перiодiв внаслiдок ризику, що внутрiшнiй контроль може стати неадекватним через змiни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його полiтик та процедур.
Конкретна мета
Цей незалежний звiт з надання впевненостi може бути включений до звiту керiвництва в складi рiчної регулярної iнформацiї, що розкривається Товариством на фондовому ринку вiдповiдно до вимог Закону № 3480-IV, та не може використовуватись для iнших цiлей.
Вiдносна вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння станом на 31 грудня 2018 року, складеного вiдповiдно вимог статтi 40-1 Закону № 3480-IV. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для забезпечення розкриття iнформацiї, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдносна вiдповiдальнiсть практикуючого фахiвця
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо iнформацiї зазначеної у пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння Товариства, складеного станом на 31 грудня 2018 року вiдповiдно вимог статтi 40-1 Закону № 3480-IV на основi отриманих нами доказiв.
Ми виконали наше завдання з надання впевненостi вiдповiдно до Мiжнародного стандарту завдання з надання впевненостi 3000 (переглянутий) <Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї>. Цей стандарт вимагає вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатнiх i прийнятних доказiв для того, щоб надати висновок, призначений пiдвищити ступiнь довiри користувачiв, iнших нiж вiдповiдальна сторона, щодо iнформацiї емiтента з корпоративного управлiння за вiдповiдними критерiями.
Ми отримали розумiння предмета перевiрки та iнших обставин завдання, в мiрi, достатнiй для можливостi iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвого викривлення iнформацiї з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у вiдповiдь на оцiненi ризики i достатньої впевненостi на пiдтримку свого висновку.
Отримуючи розумiння предмета завдання та iнших обставин завдання ми також отримали розумiння внутрiшнього контролю за пiдготовкою iнформацiї з предмета завдання доречного до завдання. Це включає оцiнку конструкцiї тих заходiв контролю, що є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання вiдповiдних процедур на додаток до запиту персоналу, якiй вiдповiдає за iнформацiю з предмета завдання.
На основi свого розумiння ми iдентифiкували та оцiнили ризики суттєвого викривлення iнформацiї з предмета завдання, розробили й виконали процедури у вiдповiдь на оцiненi ризики та отримали достатню впевненiсть на пiдтримку свого висновку. Наша оцiнка ризикiв суттєвого викривлення включає очiкування, що заходи контролю працюють ефективно. Крiм будь-яких iнших процедур щодо iнформацiї з предмета завдання, доречних за обставин завдання, нашi процедури включали отримання достатнiх та прийнятних доказiв стосовно операцiйної ефективностi заходiв контролю за iнформацiєю з предмета завдання.
Застосовнi вимоги контролю якостi
Наша аудиторська фiрма дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи документовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог чинного законодавства.
Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог
Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який ?рунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки.
Перегляд виконаної роботи
Виконана робота включала оцiнку прийнятностi застосовних критерiїв.
Перевiрка вiдповiдностi iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння та пiдтверджувальної iнформацiї, отриманої iз документiв, наданих Товариством, вiдповiдей керiвництва Товариства на запити, даних iз вiдкритих джерел, тощо, проведена шляхом спiвставлення (порiвняння) iнформацiї звiту про корпоративне управлiння та iнформацiї отриманої аудиторами iз рiзних джерел.
В ходi перевiрки були використанi данi iз наступних джерел:
- статут Товариства;
- протоколи загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проведених в 2018 роцi;
- протоколи засiдань Наглядової ради Товариства, проведених в 2018 роцi;
- перелiк акцiонерiв Товариства станом на 31.12.2018 року;
- вiдповiдi на запити вiд практикуючого фахiвця;
- письмовi запевнення вiд Товариства;
- загальнодоступна iнформацiйна база даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв smida.gov.ua
- єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та формувань usr.minjust.gov.ua;
- веб-сайт ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <IНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛIКУ ЕНЕРГОНОСIЇВ> в мережi iнтернет www.ieoe.com.ua.
Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказiв стосовно iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння, що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився датою 31 грудня 2018 року. Вибiр процедур залежав вiд нашого судження, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень iнформацiї внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання звiту про корпоративне управлiння i документiв з метою розробки процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства.
Висновок практикуючого фахiвця
На нашу думку iнформацiя, яка викладена в звiтi про корпоративне управлiння Товариства не мiстить суттєвих викривлень, пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовних критерiїв Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року №514-VI.
Пояснювальний параграф
Вiдповiдно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту про корпоративне управлiння Товариства станом на 31 грудня 2018 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цiєї iнформацiї.

Практикуючий фахiвець _____________________________ Сороколат Н.Г.
(Сертифiкат аудитора №006683)
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТIВ
Результати виконання завдання з метою надання впевненостi щодо корпоративного управлiння дають можливiсть сформулювати судження щодо:
вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року №514-VI, Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року №3480-IV та вимогам його статуту;
вiдповiдностi вiдображення iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння.
Метою дiяльностi Товариства є органiзацiя виробничо-господарської, консультативної, наукової, проектної та iншої дiяльностi, спрямованої на виробництво, передачу, ощадливе використання та економiю теплової, електричної та iнших видiв енергiї, на тепло-, газо-, водопостачання та водовiдведення, енерго- та еколого-аудиторської дiяльностi, спрямованої на покращення загальної економiчної ситуацiї в країнi, сприяння державi у виконаннi зобов'язань згiдно Кiотського протоколу, залучення iноземних iнвестицiй та новiтнiх технологiй, для насичення споживчого ринку та задоволення потреб населення у продукцiї Товариства з високими споживчими властивостями i якiстю при мiнiмальних затратах, збiльшення вкладу в прискорення соцiально-економiчного розвитку України i забезпечення на цiй основi росту добробуту Акцiонерiв Товариства; координацiї дiяльностi Акцiонерiв мiж собою та з iншими юридичними особами, здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi i одержання прибутку.
Для досягнення мети Товариства його органи здiйснюють управлiння таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цiлому, так i реалiзацiю права кожного акцiонера на отримання частини прибутку (дивiдендiв) Товариства. Поряд з цим, Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до правил дiлової етики та враховує iнтереси суспiльства в цiлому.
Система корпоративного управлiння в Товариствi забезпечує захист прав та законних iнтересiв акцiонерiв, а також рiвне ставлення до всiх акцiонерiв незалежно вiд кiлькостi акцiй, якими вiн володiє, та iнших факторiв.
У корпоративнiй структурi Товариства наявна дiєва Наглядова рада, квалiфiкований виконавчий орган - Директор, органом контролю Товариства є Ревiзор, рацiональний i чiткий розподiл повноважень мiж ними, а також належна система пiдзвiтностi та контролю. Система корпоративного управлiння створює необхiднi умови для своєчасного обмiну iнформацiєю та ефективної взаємодiї мiж наглядовою радою та виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадовi особи дiють на основi усiєї необхiдної iнформацiї, сумлiнно, добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства та його акцiонерiв.
Вiдповiдно до ст. 10. чинної редакцiї статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Вiдповiдно до ст. 11. чинної редакцiї статуту Товариства, Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
Дiюча у Товариствi система контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю сприяє збереженню та рацiональному використанню фiнансових i матерiальних ресурсiв Товариства, забезпеченню точностi та повноти бухгалтерських записiв, пiдтриманню прозоростi та достовiрностi фiнансових звiтiв, запобiганню та викриттю фальсифiкацiй та помилок, забезпеченню стабiльного та ефективного функцiонування Товариства.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється як через залучення незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), так i через механiзми внутрiшнього контролю, зокрема в Товариствi передбачено Ревiзора (ст..12. чинної редакцiї статуту Товариства).
Кодекс корпоративного управлiння Товариством не приймався.
Товариство не приймало рiшення про добровiльне застосування кодексiв корпоративного управлiння фондової бiржi, будь-яких об'єднань юридичних осiб або будь-яких iнших кодексiв корпоративного управлiння.
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi чинним законодавством України вимоги.
Ми перевiрили iнформацiю, подану в звiтi про корпоративне управлiння щодо застосування кодексу корпоративного управлiння. Вимоги Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року №3480-IV дотримуються.
Ми перевiрили iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на загальних зборах рiшень, якi вiдображенi у звiтi про корпоративне управлiння. Iнформацiя розкрита повнiстю з дотриманням вимог Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року №3480-IV.
Ми перевiрили iнформацiю щодо персонального складу наглядової ради Товариства, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень. Iнформацiя у звiтi про корпоративне управлiння достовiрна та вiдповiдає Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року №3480-IV.
Товариство розкриває iнформацiю про iстотнi фактори ризику, якi можуть вплинути на фiнансовий стан та результати господарської дiяльностi Товариства в майбутньому i якi можна з достатньою мiрою впевненостi спрогнозувати, про наявну в Товариствi систему управлiння такими ризиками, а також про основнi характеристики системи внутрiшнього контролю. Керiвництво Товариства приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену iнформацiю щодо основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства.
Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства, на нашу думку, вiдповiдає вiдомостям, зазначеним в перелiку акцiонерiв, складеного станом на 31.12.2018 року.
Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах акцiонерiв Товариства, на нашу думку, вiдповiдає вiдомостям, зазначеним в перелiку акцiонерiв, складеного станом на 31.12.2018 року.
Порядок призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) посадових осiб емiтента, який вiдображений у звiтi про корпоративне управлiння, визначено статутом Товариства, затвердженим рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 15 квiтня 2013 року (протокол загальних зборiв вiд 15 квiтня 2013 № 1/2013). На нашу думку, цей порядок в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) посадових осiб Товариства.
Повноваження посадових осiб, якi зазначенi у звiтi про корпоративне управлiння, визначенi статутом Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осiб Товариства в повнiй мiрi вiдповiдають вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року № 514-VI та iншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осiб Товариства необхiдними можливостями для здiйснення ними своїх функцiй.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Емкон-Аудит>
Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 37153128
Свiдоцтво АПУ за № 4374 вiд 23.09.2010, видане рiшенням АПУ вiд 23.09.2010 № 220/3
ТОВ <ЕМКОН-АУДИТ> включене до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi у роздiл <Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi>
Мiсцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96
Фактичне мiсце розташування: 03057, м. Київ, вул. Євгенiї Мiрошниченко, 10-Б; тел. (044) 222 69 41.
Директор ТОВ <Емкон-Аудит> _____________________________ Сороколат Н.Г.
(Сертифiкат аудитора №006683)
Дата складання звiту <19> квiтня 2019 року

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



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





Прості іменні
Привілейовані іменні
ТОВ <Укртехiнвестгаз>
34300297
04050, Україна, м. Киїiв, вул.Зоологiчна будинок 4, офiс 139
59
59
59
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
Пiстун Євген Павлович
40
40
40
0
Усього
99
99
99
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Простi
100
3 625,00
голосуючi
нi
Примітки:

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12.06.2012
41/13/1/10
Захiдне територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
UA400009671
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
3 625
100
362 500
100
Опис
Торгiвля цiнними паперами Товариством у 2018 роцi на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не здiйснювалася. Факту лiстингу/делiстингу у цiнних паперiв на фондових бiржах у 2018 роцi не було. Додаткової емiсiї у 2018 роцi не було.

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

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Міжнародний ідентифікаційний номер
Кількість акцій у випуску (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
1
2
3
4
5
6
7
8
12.06.2012
41/13/1/10

100
362 500
100
0
0
Опис:
Торгiвля цiнними паперами Товариством у 2018 роцi на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не здiйснювалася. Факту лiстингу/делiстингу у цiнних паперiв на фондових бiржах у 2018 роцi не було. Додаткової емiсiї у 2018 роцi не було.


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

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
355
349
0
0
355
349
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
26
26
0
0
26
26
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
329
323
0
0
329
323
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
355
349
0
0
355
349
Опис
Термiни та умови користування основними засобами встановлюються для кожного об'єкту основного засобу окремо вiдповiдного до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби".Станом на 31.12.2018 р.первiсна вартiсть основних засобiв становить 349,5 тис. Станом на 31.12.2018 року накопичена амортизацiя -341,5 тис. грн., залишкова вартiсть - 8,0 тис. грн.
У т.ч. первiсна вартiсть за видами груп (об'єктiв): Машини та обладнання: 25,8 тис. грн.; Iнструменти, прилади, iнвентар: 297,3тис. грн.; Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 18,5 тис. грн.;Нематерiальнi активи - 7,9 тис. грн. та накопичена амортизацiя за видами груп (об'єктiв): Основних засобiв - 319,0 тис. грн.; Iнших необоротних матерiальних активiв - 18,5 тис. грн; Нематерiальних активiв- 4 тис. грн.. Обмежень щодо використання майна Товариства немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
470
467
Статутний капітал (тис.грн)
363
363
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
363
363
Опис
У звiтному та у попередньому перiодах Товариством використовувалася методика розрахунку чистих активiв вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485
Висновок
Вартiсть чистих активiв вiдповiдає розмiру статутного капiталу у розрiзi вимог статтi 155 Цивiльного кодексу України.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04071, Україна, м. Киїiв,  вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
д/в
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон
044-591-04-00
Факс
482-52-14
Вид діяльності
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис
Товариство не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПР-ФIНАНС"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
36980202
Місцезнаходження
03035, Україна, м. Киїiв, вул. Кавказька, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ263297
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
10.09.2013
Міжміський код та телефон
	0442486359
Факс
2487987
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiстьзберiгача цiнних паперiв
Опис
Товариство не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Емкон-Аудит>
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
	37153128
Місцезнаходження
02018, Україна, м. Киїiв,  вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
4374
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторськюї палатою України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
23.09.2010
Міжміський код та телефон
	(044) 379-16-74
Факс
379-16-74
Вид діяльності
Дiяльнiсть з аудиторської перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв
Опис
Товариство не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Iнститут енергоаудиту та облiкуменергоносiїв"
за ЄДРПОУ
33533189
Територія
Львівська область, Львiв
за КОАТУУ
4610100000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
за КВЕД
71.12
Середня кількість працівників: 5
Адреса, телефон: 79071 м. Львiв, вул. Кульпаркiвська, буд 141, кв. 184, 032-245-37-67
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності


Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
0
0
    первісна вартість
1001
0
0
    накопичена амортизація
1002
( 0 )
( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
30
30
Основні засоби
1010
22
8
    первісна вартість
1011
355
350
    знос
1012
( 334 )
( 342 )
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
    первісна вартість
1016
0
0
    знос
1017
( 0 )
( 0 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
2
2
    інші фінансові інвестиції
1035
0
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
53
40
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
585
554
Виробничі запаси
1101
0
0
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
413
81
Товари
1104
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
351
474
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
0
0
    з бюджетом
1135
7
11
    у тому числі з податку на прибуток
1136
7
11
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
1 480
442
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
23
36
Готівка
1166
0
0
Рахунки в банках
1167
23
36
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
35
47
Усього за розділом II
1195
2 481
1 565
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
2 534
1 605

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



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
363
363
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
0
0
Додатковий капітал
1410
0
0
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
0
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
104
108
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
467
470
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



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



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



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



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
1 550
1 081
    розрахунками з бюджетом
1620
51
0
    у тому числі з податку на прибуток
1621
31
0
    розрахунками зі страхування
1625
5
3
    розрахунками з оплати праці
1630
20
30
    одержаними авансами
1635
0
0
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
0
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
442
20
Усього за розділом IІІ
1695
2 068
1 134
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
2 534
1 605
Примітки: Примiтки до балансу Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно- правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства. Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх вiдображення. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах ордерах та аналiтичних вiдомостях. Бухгалтерський облiк ведеться в автоматизованому режимi за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми . Облiкова полiтика Приватного акцiонерного товариства "Iнститут енергоаудиту та облiку енергоносiїв" в 2018 роцi обгрунтована наказом №1 вiд 10.01.2014 року. Згiдно цього наказу обумовлений порядок облiку активiв, зобов'язань та власного капiталу Товариства, а також його доходiв та витрат. Показники в бухгалтерських звiтних формах взаємозв'язанi i тотожнi мiж собою, вiдповiдають даним реєстрiв бухгалтерського облiку, у фiнансовiй звiтностi вiдображенi усi показники, якi мають суттєвий вплив на звiтнiсть. Фiнансова звiтнiсть Товариства за перiод з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Бухгалтерський облiк в цiлому ведеться Товариством у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-Х1V (зi змiнами i доповненнями), затверджених Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших законодавчих i нормативно - правових документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi.

Керівник				Гочачко Геннадiй Едуардович

Головний бухгалтер			Гочачко Геннадiй Едуардович
КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Iнститут енергоаудиту та облiкуменергоносiїв"
за ЄДРПОУ
33533189

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
1 779
4 960
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
( 0 )
( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 1 148 )
( 3 787 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
631
1 174
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
0
0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 0 )
( 0 )
Витрати на збут
2150
( 0 )
( 0 )
Інші операційні витрати
2180
( 627 )
( 1 005 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
4
169
    збиток
2195
( 0 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
0
0
Інші доходи
2240
0
0
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 0 )
( 0 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 0 )
( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
4
169
    збиток
2295
( 0 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
0
31
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
5
200
    збиток
2355
( 0 )
( 0 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
5
200
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
0
0
Витрати на оплату праці
2505
0
0
Відрахування на соціальні заходи
2510
0
0
Амортизація
2515
0
0
Інші операційні витрати
2520
0
0
Разом
2550
0
0
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
0
0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
0
0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,000000
0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
0,000000
0,000000
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: При визначенi фiнансових результатiв дiяльностi Товариства дотримано вимог П(С)БО №15"Дохiд" та П(С)БО №16 "Витрати" та принципу вiдповiдностi доходiв та витрат. Данi Звiту про фiнансовi результати, як по доходах так i по витратах, пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку. Основним видом доходу Товариства є доход вiд дiяльностi у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах.

Керівник				Гочачко Геннадiй Едуардович

Головний бухгалтер			Гочачко Геннадiй Едуардович
XV. Відомості про аудиторський звіт
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Емкон-Аудит>
2
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
 37153128
3
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96
4
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
4374
5
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
номер: 319 П 000319 30.07.2015 5, дата: 23.09.2010
6
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2018 по 31.12.2018
7
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
02 - із застереженням
8
Пояснювальний параграф (за наявності)
ЗВIТ
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХIВЦЯ
ЩОДО IНФОРМАЦIЇ, НАВЕДЕНОЇ
У ЗВIТI ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <IНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛIКУ ЕНЕРГОНОСIЇВ>
станом на 31 грудня 2018 року


АКЦIОНЕРАМ,
УПРАВЛIНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
<IНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ
ТА ОБЛIКУ ЕНЕРГОНОСIЇВ>,
НКЦПФР

ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI
Iнформацiя про предмет завдання
Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <IНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛIКУ ЕНЕРГОНОСIЇВ> (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33533189, мiсцезнаходження: Україна, 79020, Львiвська обл., м. Львiв, вулиця Кульпаркiвська, будинок 141, офiс 184, далi - Товариство) станом на 31 грудня 2018 року, складеного у вiдповiдностi до вимог статтi 40-1 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (далi - Закон № 3480-IV).
Крiм того, ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту про корпоративне управлiння Товариства станом на 31 грудня 2018 року.
Предметом перевiрки щодо надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння є документи та вiдомостi, що розкривають або пiдтверджують iнформацiю:
опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; повноваження посадових осiб емiтента.
Застосовнi критерiї
Закон України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року № 3480-IV
Закон України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року №514-VI.
Властивi обмеження
Ми звертаємо увагу, що оцiнка ефективностi внутрiшнього контролю не стосується майбутнiх перiодiв внаслiдок ризику, що внутрiшнiй контроль може стати неадекватним через змiни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його полiтик та процедур.
Конкретна мета
Цей незалежний звiт з надання впевненостi може бути включений до звiту керiвництва в складi рiчної регулярної iнформацiї, що розкривається Товариством на фондовому ринку вiдповiдно до вимог Закону № 3480-IV, та не може використовуватись для iнших цiлей.
Вiдносна вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння станом на 31 грудня 2018 року, складеного вiдповiдно вимог статтi 40-1 Закону № 3480-IV. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для забезпечення розкриття iнформацiї, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдносна вiдповiдальнiсть практикуючого фахiвця
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо iнформацiї зазначеної у пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння Товариства, складеного станом на 31 грудня 2018 року вiдповiдно вимог статтi 40-1 Закону № 3480-IV на основi отриманих нами доказiв.
Ми виконали наше завдання з надання впевненостi вiдповiдно до Мiжнародного стандарту завдання з надання впевненостi 3000 (переглянутий) <Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї>. Цей стандарт вимагає вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатнiх i прийнятних доказiв для того, щоб надати висновок, призначений пiдвищити ступiнь довiри користувачiв, iнших нiж вiдповiдальна сторона, щодо iнформацiї емiтента з корпоративного управлiння за вiдповiдними критерiями.
Ми отримали розумiння предмета перевiрки та iнших обставин завдання, в мiрi, достатнiй для можливостi iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвого викривлення iнформацiї з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у вiдповiдь на оцiненi ризики i достатньої впевненостi на пiдтримку свого висновку.
Отримуючи розумiння предмета завдання та iнших обставин завдання ми також отримали розумiння внутрiшнього контролю за пiдготовкою iнформацiї з предмета завдання доречного до завдання. Це включає оцiнку конструкцiї тих заходiв контролю, що є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання вiдповiдних процедур на додаток до запиту персоналу, якiй вiдповiдає за iнформацiю з предмета завдання.
На основi свого розумiння ми iдентифiкували та оцiнили ризики суттєвого викривлення iнформацiї з предмета завдання, розробили й виконали процедури у вiдповiдь на оцiненi ризики та отримали достатню впевненiсть на пiдтримку свого висновку. Наша оцiнка ризикiв суттєвого викривлення включає очiкування, що заходи контролю працюють ефективно. Крiм будь-яких iнших процедур щодо iнформацiї з предмета завдання, доречних за обставин завдання, нашi процедури включали отримання достатнiх та прийнятних доказiв стосовно операцiйної ефективностi заходiв контролю за iнформацiєю з предмета завдання.
Застосовнi вимоги контролю якостi
Наша аудиторська фiрма дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи документовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог чинного законодавства.
Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог
Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який ?рунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки.
Перегляд виконаної роботи
Виконана робота включала оцiнку прийнятностi застосовних критерiїв.
Перевiрка вiдповiдностi iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння та пiдтверджувальної iнформацiї, отриманої iз документiв, наданих Товариством, вiдповiдей керiвництва Товариства на запити, даних iз вiдкритих джерел, тощо, проведена шляхом спiвставлення (порiвняння) iнформацiї звiту про корпоративне управлiння та iнформацiї отриманої аудиторами iз рiзних джерел.
В ходi перевiрки були використанi данi iз наступних джерел:
- статут Товариства;
- протоколи загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проведених в 2018 роцi;
- протоколи засiдань Наглядової ради Товариства, проведених в 2018 роцi;
- перелiк акцiонерiв Товариства станом на 31.12.2018 року;
- вiдповiдi на запити вiд практикуючого фахiвця;
- письмовi запевнення вiд Товариства;
- загальнодоступна iнформацiйна база даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв smida.gov.ua
- єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та формувань usr.minjust.gov.ua;
- веб-сайт ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <IНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛIКУ ЕНЕРГОНОСIЇВ> в мережi iнтернет www.ieoe.com.ua.
Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказiв стосовно iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння, що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився датою 31 грудня 2018 року. Вибiр процедур залежав вiд нашого судження, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень iнформацiї внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання звiту про корпоративне управлiння i документiв з метою розробки процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства.
Висновок практикуючого фахiвця
На нашу думку iнформацiя, яка викладена в звiтi про корпоративне управлiння Товариства не мiстить суттєвих викривлень, пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовних критерiїв Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року №514-VI.
Пояснювальний параграф
Вiдповiдно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту про корпоративне управлiння Товариства станом на 31 грудня 2018 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цiєї iнформацiї.

Практикуючий фахiвець _____________________________ Сороколат Н.Г.
(Сертифiкат аудитора №006683)
ВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТIВ
Результати виконання завдання з метою надання впевненостi щодо корпоративного управлiння дають можливiсть сформулювати судження щодо:
вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року №514-VI, Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року №3480-IV та вимогам його статуту;
вiдповiдностi вiдображення iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння.
Метою дiяльностi Товариства є органiзацiя виробничо-господарської, консультативної, наукової, проектної та iншої дiяльностi, спрямованої на виробництво, передачу, ощадливе використання та економiю теплової, електричної та iнших видiв енергiї, на тепло-, газо-, водопостачання та водовiдведення, енерго- та еколого-аудиторської дiяльностi, спрямованої на покращення загальної економiчної ситуацiї в країнi, сприяння державi у виконаннi зобов'язань згiдно Кiотського протоколу, залучення iноземних iнвестицiй та новiтнiх технологiй, для насичення споживчого ринку та задоволення потреб населення у продукцiї Товариства з високими споживчими властивостями i якiстю при мiнiмальних затратах, збiльшення вкладу в прискорення соцiально-економiчного розвитку України i забезпечення на цiй основi росту добробуту Акцiонерiв Товариства; координацiї дiяльностi Акцiонерiв мiж собою та з iншими юридичними особами, здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi i одержання прибутку.
Для досягнення мети Товариства його органи здiйснюють управлiння таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цiлому, так i реалiзацiю права кожного акцiонера на отримання частини прибутку (дивiдендiв) Товариства. Поряд з цим, Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до правил дiлової етики та враховує iнтереси суспiльства в цiлому.
Система корпоративного управлiння в Товариствi забезпечує захист прав та законних iнтересiв акцiонерiв, а також рiвне ставлення до всiх акцiонерiв незалежно вiд кiлькостi акцiй, якими вiн володiє, та iнших факторiв.
У корпоративнiй структурi Товариства наявна дiєва Наглядова рада, квалiфiкований виконавчий орган - Директор, органом контролю Товариства є Ревiзор, рацiональний i чiткий розподiл повноважень мiж ними, а також належна система пiдзвiтностi та контролю. Система корпоративного управлiння створює необхiднi умови для своєчасного обмiну iнформацiєю та ефективної взаємодiї мiж наглядовою радою та виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадовi особи дiють на основi усiєї необхiдної iнформацiї, сумлiнно, добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства та його акцiонерiв.
Вiдповiдно до ст. 10. чинної редакцiї статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Вiдповiдно до ст. 11. чинної редакцiї статуту Товариства, Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
Дiюча у Товариствi система контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю сприяє збереженню та рацiональному використанню фiнансових i матерiальних ресурсiв Товариства, забезпеченню точностi та повноти бухгалтерських записiв, пiдтриманню прозоростi та достовiрностi фiнансових звiтiв, запобiганню та викриттю фальсифiкацiй та помилок, забезпеченню стабiльного та ефективного функцiонування Товариства.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється як через залучення незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), так i через механiзми внутрiшнього контролю, зокрема в Товариствi передбачено Ревiзора (ст..12. чинної редакцiї статуту Товариства).
Кодекс корпоративного управлiння Товариством не приймався.
Товариство не приймало рiшення про добровiльне застосування кодексiв корпоративного управлiння фондової бiржi, будь-яких об'єднань юридичних осiб або будь-яких iнших кодексiв корпоративного управлiння.
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi чинним законодавством України вимоги.
Ми перевiрили iнформацiю, подану в звiтi про корпоративне управлiння щодо застосування кодексу корпоративного управлiння. Вимоги Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року №3480-IV дотримуються.
Ми перевiрили iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на загальних зборах рiшень, якi вiдображенi у звiтi про корпоративне управлiння. Iнформацiя розкрита повнiстю з дотриманням вимог Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року №3480-IV.
Ми перевiрили iнформацiю щодо персонального складу наглядової ради Товариства, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень. Iнформацiя у звiтi про корпоративне управлiння достовiрна та вiдповiдає Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року №3480-IV.
Товариство розкриває iнформацiю про iстотнi фактори ризику, якi можуть вплинути на фiнансовий стан та результати господарської дiяльностi Товариства в майбутньому i якi можна з достатньою мiрою впевненостi спрогнозувати, про наявну в Товариствi систему управлiння такими ризиками, а також про основнi характеристики системи внутрiшнього контролю. Керiвництво Товариства приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену iнформацiю щодо основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства.
Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства, на нашу думку, вiдповiдає вiдомостям, зазначеним в перелiку акцiонерiв, складеного станом на 31.12.2018 року.
Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах акцiонерiв Товариства, на нашу думку, вiдповiдає вiдомостям, зазначеним в перелiку акцiонерiв, складеного станом на 31.12.2018 року.
Порядок призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) посадових осiб емiтента, який вiдображений у звiтi про корпоративне управлiння, визначено статутом Товариства, затвердженим рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 15 квiтня 2013 року (протокол загальних зборiв вiд 15 квiтня 2013 № 1/2013). На нашу думку, цей порядок в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) посадових осiб Товариства.
Повноваження посадових осiб, якi зазначенi у звiтi про корпоративне управлiння, визначенi статутом Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осiб Товариства в повнiй мiрi вiдповiдають вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року № 514-VI та iншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осiб Товариства необхiдними можливостями для здiйснення ними своїх функцiй.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Емкон-Аудит>
Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 37153128
Свiдоцтво АПУ за № 4374 вiд 23.09.2010, видане рiшенням АПУ вiд 23.09.2010 № 220/3
ТОВ <ЕМКОН-АУДИТ> включене до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi у роздiл <Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi>
Мiсцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96
Фактичне мiсце розташування: 03057, м. Київ, вул. Євгенiї Мiрошниченко, 10-Б; тел. (044) 222 69 41.
Директор ТОВ <Емкон-Аудит> _____________________________ Сороколат Н.Г.
(Сертифiкат аудитора №006683)
Дата складання звiту <19> квiтня 2019 року
9
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Текст аудиторського звіту

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТIВ
Результати виконання завдання з метою надання впевненостi щодо корпоративного управлiння дають можливiсть сформулювати судження щодо:
вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року №514-VI, Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року №3480-IV та вимогам його статуту;
вiдповiдностi вiдображення iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння.
Метою дiяльностi Товариства є органiзацiя виробничо-господарської, консультативної, наукової, проектної та iншої дiяльностi, спрямованої на виробництво, передачу, ощадливе використання та економiю теплової, електричної та iнших видiв енергiї, на тепло-, газо-, водопостачання та водовiдведення, енерго- та еколого-аудиторської дiяльностi, спрямованої на покращення загальної економiчної ситуацiї в країнi, сприяння державi у виконаннi зобов'язань згiдно Кiотського протоколу, залучення iноземних iнвестицiй та новiтнiх технологiй, для насичення споживчого ринку та задоволення потреб населення у продукцiї Товариства з високими споживчими властивостями i якiстю при мiнiмальних затратах, збiльшення вкладу в прискорення соцiально-економiчного розвитку України i забезпечення на цiй основi росту добробуту Акцiонерiв Товариства; координацiї дiяльностi Акцiонерiв мiж собою та з iншими юридичними особами, здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi i одержання прибутку.
Для досягнення мети Товариства його органи здiйснюють управлiння таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цiлому, так i реалiзацiю права кожного акцiонера на отримання частини прибутку (дивiдендiв) Товариства. Поряд з цим, Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до правил дiлової етики та враховує iнтереси суспiльства в цiлому.
Система корпоративного управлiння в Товариствi забезпечує захист прав та законних iнтересiв акцiонерiв, а також рiвне ставлення до всiх акцiонерiв незалежно вiд кiлькостi акцiй, якими вiн володiє, та iнших факторiв.
У корпоративнiй структурi Товариства наявна дiєва Наглядова рада, квалiфiкований виконавчий орган - Директор, органом контролю Товариства є Ревiзор, рацiональний i чiткий розподiл повноважень мiж ними, а також належна система пiдзвiтностi та контролю. Система корпоративного управлiння створює необхiднi умови для своєчасного обмiну iнформацiєю та ефективної взаємодiї мiж наглядовою радою та виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадовi особи дiють на основi усiєї необхiдної iнформацiї, сумлiнно, добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства та його акцiонерiв.
Вiдповiдно до ст. 10. чинної редакцiї статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Вiдповiдно до ст. 11. чинної редакцiї статуту Товариства, Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
Дiюча у Товариствi система контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю сприяє збереженню та рацiональному використанню фiнансових i матерiальних ресурсiв Товариства, забезпеченню точностi та повноти бухгалтерських записiв, пiдтриманню прозоростi та достовiрностi фiнансових звiтiв, запобiганню та викриттю фальсифiкацiй та помилок, забезпеченню стабiльного та ефективного функцiонування Товариства.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється як через залучення незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), так i через механiзми внутрiшнього контролю, зокрема в Товариствi передбачено Ревiзора (ст..12. чинної редакцiї статуту Товариства).
Кодекс корпоративного управлiння Товариством не приймався.
Товариство не приймало рiшення про добровiльне застосування кодексiв корпоративного управлiння фондової бiржi, будь-яких об'єднань юридичних осiб або будь-яких iнших кодексiв корпоративного управлiння.
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi чинним законодавством України вимоги.
Ми перевiрили iнформацiю, подану в звiтi про корпоративне управлiння щодо застосування кодексу корпоративного управлiння. Вимоги Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року №3480-IV дотримуються.
Ми перевiрили iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на загальних зборах рiшень, якi вiдображенi у звiтi про корпоративне управлiння. Iнформацiя розкрита повнiстю з дотриманням вимог Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року №3480-IV.
Ми перевiрили iнформацiю щодо персонального складу наглядової ради Товариства, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень. Iнформацiя у звiтi про корпоративне управлiння достовiрна та вiдповiдає Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року №3480-IV.
Товариство розкриває iнформацiю про iстотнi фактори ризику, якi можуть вплинути на фiнансовий стан та результати господарської дiяльностi Товариства в майбутньому i якi можна з достатньою мiрою впевненостi спрогнозувати, про наявну в Товариствi систему управлiння такими ризиками, а також про основнi характеристики системи внутрiшнього контролю. Керiвництво Товариства приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену iнформацiю щодо основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства.
Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства, на нашу думку, вiдповiдає вiдомостям, зазначеним в перелiку акцiонерiв, складеного станом на 31.12.2018 року.
Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах акцiонерiв Товариства, на нашу думку, вiдповiдає вiдомостям, зазначеним в перелiку акцiонерiв, складеного станом на 31.12.2018 року.
Порядок призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) посадових осiб емiтента, який вiдображений у звiтi про корпоративне управлiння, визначено статутом Товариства, затвердженим рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 15 квiтня 2013 року (протокол загальних зборiв вiд 15 квiтня 2013 № 1/2013). На нашу думку, цей порядок в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) посадових осiб Товариства.
Повноваження посадових осiб, якi зазначенi у звiтi про корпоративне управлiння, визначенi статутом Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осiб Товариства в повнiй мiрi вiдповiдають вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року № 514-VI та iншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осiб Товариства необхiдними можливостями для здiйснення ними своїх функцiй.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Емкон-Аудит>
Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 37153128
Свiдоцтво АПУ за № 4374 вiд 23.09.2010, видане рiшенням АПУ вiд 23.09.2010 № 220/3
ТОВ <ЕМКОН-АУДИТ> включене до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi у роздiл <Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi>
Мiсцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96
Фактичне мiсце розташування: 03057, м. Київ, вул. Євгенiї Мiрошниченко, 10-Б; тел. (044) 222 69 41.
Директор ТОВ <Емкон-Аудит> _____________________________ Сороколат Н.Г.
(Сертифiкат аудитора №006683)
Дата складання звiту <19> квiтня 2019 року


XVI. Твердження щодо річної інформації
Примiтки Емiтент у звiтному роцi не брав участi в створеннi юридичної особи. Iнформацiї про рейтингове агентство емiтент не має. Дивiденди у 2018 роцi Товариство не нараховувало i не виплачувало. У 2018 роцi Товариство не випускало облiгацiй. У 2018 роцi Товариство не випускало iнших цiнних паперiв. У 2018 роцi Товариство не здiйснювало операцiй з похiдними цiнними паперами. У 2018 роцi Товариство не здiйснювало операцiй щодо викупу власних акцiй. У 2018 роцi Товариство не мало зобов'язань по кредитам банкiв та зобов'язань за цiнними паперами. У 2018 роцi Товариство не займалося переробною, добуваною промисловiстю або виробництвом та розподiленням електроенергiї, газу та води. У 2018т роцi Товариство не здiйснювало емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств i не складало звiту про стан об'єкта нерухомостi. Товариство не складало у 2018 роцi рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
Договiр про закупiвлю товарiв з Фiлiя "Управлiння магiстральних газопроводiв "Київтрансгаз" АТ "Укртрансгаз" на поставку САПР - 316 000,00 (триста шiстнадцять тисяч гривень 00 копiйок) грн. Методика цiноутворення- метод орiєнтацiї на поточнi ринковi цiни. Пiдстава укладення договору - публiчнi закупiвлi. Договiр виконаний у повному обсязi, сторони претензiй не мають.
Договiр про закупiвлю товарiв з Фiлiя "Управлiння магiстральних газопроводiв "Черкаситрансгаз" АТ "Укртрансгаз" на поставку САПР - 158 000,00 (сто пятдесят вiсiм тисяч гривень 00 копiйок) грн. Методика цiноутворення- метод орiєнтацiї на поточнi ринковi цiни. Пiдстава укладення договору - публiчнi закупiвлi. Договiр виконаний у повному обсязi, сторони претензiй не мають.
Договiр про закупiвлю товарiв №1801001557 вiд 31/01/2018 р з Харкiвтрансгаз УМГ на поставку САПР - 508 800,00 (пятсот вiсiм тисяч вiсiмсот гривень 00 копiйок) грн. Методика цiноутворення- метод орiєнтацiї на поточнi ринковi цiни. Пiдстава укладення договору - публiчнi закупiвлi. Договiр виконаний у повному обсязi, сторони претензiй не мають.
Договiр про отримання товарiв №04/04 вiд 04/04/2018 р з ТОВ "ТГЕ" на поставку товарiв - 255 775,00 (двiстi пятдесят пять тисяч сiмсот сiмдесят пять гривень 00 копiйок) грн. Методика цiноутворення- метод орiєнтацiї на поточнi ринковi цiни. Пiдстава укладення договору - вiльне волевиявлення . Договiр виконаний у повному обсязi, сторони претензiй не мають.
Договiр про отримання послуг з Гаврилюк В. П. ФОП про надання косультацiйних послуг - 243 000,00 (двiстi сорок три тисячi гривень 00 копiйок) грн. Методика цiноутворення- метод орiєнтацiї на поточнi ринковi цiни. Пiдстава укладення договору - вiльне волевиявлення . Договiр виконаний у повному обсязi, сторони претензiй не мають.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
05.07.2018
06.07.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


