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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "ТОДЕФ""
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14328187
4. Місцезнаходження
м. Київ , Деснянський, 02222, мiсто, проспект Маяковського, 43/2
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)546-04-06 546-98-91
6. Електронна поштова адреса
office@todef.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi нацiональної комiсiї цiнних
паперiв та фондового ринку" 81

27.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

http://todef.kiev.ua/zvitnist/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

27.04.2018
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
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
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. 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 за станом на кінець звітного року
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "ТОДЕФ""
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААБ 149790
3. Дата проведення державної реєстрації
20.10.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
546167.25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)
25
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування,
напоями та тютюновими виробами
68.20 Надання в оренду i експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Фiлiя-Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi публiчного акцiонерного товариства
"Державний ощадний банк України"
2) МФО банку
322669
3) поточний рахунок
26004300720670
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
не має
5) МФО банку

д/н
6) поточний рахунок
д/н

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру 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)

Приватне акцiонерне
товариство "ДУМ"

23159996

02222Україна мiсто
проспект
Маяковського,36/7, кв. 142

4.78000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

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

Фiзичнi особи у кiлькостi 551

95.22000000000
100.00000000000

Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
В.о. Головного бухгалтера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Барановська Юлiя Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1985
5) освіта**
Київська державна академiя водного транспорту iменi гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного ,
облiк та аудит
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ТОДЕФ", секретар
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.11.2013 До вiдкликання
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в
натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Згоди фiзичної особи на

оприлюднення її паспортних даних та розмiру заробiтної плати не надано. У звiтному роцi
посадова особа не змiнювалась та не переобиралась. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на
будь-яких iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи: 5 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв
посадова особа обiймала посади: виконуюча обов’язки головного бухгалтера ПРАТ «ТОДЕФ».
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради - акцiонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Аржековська Оксана Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1970
5) освіта**
середня спецiальна, Київське ПТУ № 45, продавець
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Унiверсам № 19 Фестивальний, продавець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2017 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки зазначеної посадової особи визначенi статутом товариства та
Положеннями про Наглядову раду. Виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй формi за
завiтнiй перiод не було. Судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Адмiнiстративнi штрафи не накладались. Згоди фiзичної особи на оприлюднення її паспортних
даних та розмiру заробiтної плати не надано. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не
обiймає. У звiтному роцi посадова особа не змiнювалась та не переобиралась. Стаж керiвної
роботи: 11 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: продавець
Унiверсаму № 19 «Фестивальний», член Наглядової ради ПРАТ «ТОДЕФ».
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради - акцiонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мальцев Вiктор Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д

4) рік народження**
1949
5) освіта**
вища, Черкаський педагогiчний iнститут, викладач
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «ФЕСТА», директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2017 3 роки
9) Опис
Положеннями про Наглядову раду. Виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй формi за
завiтнiй перiод не було. Судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Адмiнiстративнi штрафи не накладались. Згоди фiзичної особи на оприлюднення її паспортних
даних та розмiру заробiтної плати не надано. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не
обiймає. У звiтному роцi посадова особа не змiнювалась та не переобиралась. Стаж керiвної
роботи: 19 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: ЗАТ «ФЕСТА» (ТОВ
«ФЕСТА») директор, член Наглядової ради ПРАТ «ТОДЕФ».
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єфремова Любов Олексiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1959
5) освіта**
середня спецiальна, Київський технiкум радянської торгiвлi, бухгалтер
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «ФЕСТА», головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2017 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки зазначеної посадової особи визначенi статутом товариства та
Положеннями про Ревiзiйну комiсiю. Виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй формi за

завiтнiй перiод не було. Судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Адмiнiстративнi штрафи не накладались. Згоди фiзичної особи на оприлюднення її паспортних
даних та розмiру заробiтної плати не надано. У звiтному роцi посадова особа не змiнювалась та не
переобиралась. Стаж керiвної роботи: 25 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа
обiймала посади: головний бухгалтер ЗАТ «ФЕСТА» (ТОВ «ФЕСТА»), бухгалтер-ревiзор ПАТ
«ТОДЕФ».
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пащенко Василь Трохимович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1941
5) освіта**
вища, Київський торгово-економiчний iнститут, товарознавець
6) стаж роботи (років)**
50
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Наглядової ради ПАТ «ТОДЕФ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2017 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки зазначеної посадової особи визначенi статутом товариства та
Положеннями про виконавчий орган. Виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй формi за
завiтнiй перiод не було. Судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Адмiнiстративнi штрафи не накладались. Згоди фiзичної особи на оприлюднення її паспортних
даних та розмiру заробiтної плати не надано. Обiймає посаду в iншому пiдприємствi: директор за
сумiсництвом ПрАТ «ФЕСТА» (02222 м. Київ, пр.-т Маяковського, 43/2). У звiтному роцi
посадова особа не змiнювалась та не переобиралась. Стаж керiвної роботи: 34 роки. Протягом
останнiх 5 рокiв посадова особа займала посади: Голова правлiння ПАТ «ТОДЕФ», за
сумiсництвом директор ЗАТ «ФЕСТА» (ПрАТ «ФЕСТА», ТОВ «ФЕСТА»), директор ПРАТ
«ТОДЕФ».
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Денисенко Анатолiй Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища, Київський iнститут управлiння та зв’язку, пенсiонер
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
пенсiонер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2017 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки зазначеної посадової особи визначенi статутом товариства та
Положеннями про Наглядову раду. Виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй формi за
завiтнiй перiод не було. Судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Адмiнiстративнi штрафи не накладались. Згоди фiзичної особи на оприлюднення її паспортних
даних та розмiру заробiтної плати не надано. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не
обiймає. У звiтному роцi посадова особа не змiнювалась та не переобиралась. Стаж керiвної
роботи: вiдсутнiй.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Наглядової ради – акцiонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кулинич Лiдiя Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1957
5) освіта**
середня, Київська загальноосвiтня школа № 2
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ «ТОДЕФ», завiдуюча господарством
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2017 3 роки
9) Опис

Повноваження та обов’язки зазначеної посадової особи визначенi статутом товариства та
Положеннями про Наглядову раду. Виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй формi за
завiтнiй перiод не було. Судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Адмiнiстративнi штрафи не накладались. Згоди фiзичної особи на оприлюднення її паспортних
даних та розмiру заробiтної плати не надано. Посад на iнших пiдприємствах не займає. У звiтному
роцi посадова особа не змiнювалась та не переобиралась. Стаж керiвної роботи: 23 роки. Протягом
останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: головний спецiалiст по господарським
питанням, iнспектор з кадрiв, член Наглядової ради ПРАТ «ТОДЕФ»
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради - акцiонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Слободянюк Руслан Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1972
5) освіта**
середня спецiальна, Київське професiйно-технiчне училище № 26, електрозварювальник
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «ТОДЕФ», водiй
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2017 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки зазначеної посадової особи визначенi статутом товариства та
Положеннями про Наглядову раду. Виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй формi за
завiтнiй перiод не було. Судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Адмiнiстративнi штрафи не накладались. Згоди фiзичної особи на оприлюднення її паспортних
даних та розмiру заробiтної плати не надано. Посад на iнших пiдприємствах не займає. У звiтному
роцi посадова особа не змiнювалась та не переобиралась. Стаж керiвної роботи: вiдсутнiй.
Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: водiй ПРАТ «ТОДЕФ»
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кушнiренко Наталiя Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н
4) рік народження**
1977
5) освіта**
середня спецiальна, Київський торгово-економiчний коледж, бухгалтер
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
продавець, економiст МПП «Iсток»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2017 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки зазначеної посадової особи визначенi статутом товариства та
Положеннями про Ревiзiйну комiсiю. Виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй формi за
завiтнiй перiод не було. Судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Адмiнiстративнi штрафи не накладались. Згоди фiзичної особи на оприлюднення її паспортних
даних та розмiру заробiтної плати не надано. Посад на iнших пiдприємствах не займає. У звiтному
роцi посадова особа не змiнювалась та не переобиралась. Стаж керiвної роботи: 9 рокiв. Протягом
останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: продавець АТ «Конотопський м’ясокомбiнат»,
економiст МПП «Iсток».
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кулинич Наталiя Борисiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища, Київський унiверситет туризму i економiки, юрист
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
старший державний виконавець Державної виконавчої служби Шевченкiвського району м. Києва
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2017 3 роки
9) Опис

Повноваження та обов’язки зазначеної посадової особи визначенi статутом товариства та
Положеннями про Ревiзiйну комiсiю. Виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй формi за
завiтнiй перiод не було. Судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Адмiнiстративнi штрафи не накладались. Згоди фiзичної особи на оприлюднення її паспортних
даних та розмiру заробiтної плати не надано. Посадова особа не працює та не займає посад на
iнших пiдприємствах. У звiтному роцi посадова особа не змiнювалась та не переобиралась. Стаж
керiвної роботи: 9 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: старший
державний виконавець Державної виконавчої служби Шевченкiвського району м. Києва,
юрисконсульт ПП «Гранд Вiкторiя»
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи або повне Ідентифікаційний код Кількість
юридичної особи
акцій (шт.)
найменування юридичної
особи

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані привілейовані на
іменні
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Пащенко Василь Трохимович

д/н

737567

33.67104100000

737567

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Денисенко Анатолiй
Олександрович

д/н

550

0.02520000000

550

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Кушнiренко Наталiя
Володимирiвна

д/н

32522

1.48865000000

32522

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Кулинич Наталiя Борисiвна

д/н

7615

0.34860000000

7615

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Мальцев Вiктор Михайлович

д/н

6613

0.30270000000

6613

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Кулинич Лiдiя Петрiвна

д/н

1000

0.045577400000

1000

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Аржековська Оксана
Володимирiвна

д/н

411

0.18813000000

411

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Єфремова Любов Олексiївна

д/н

50

0.00228900000

50

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Слободянюк Руслан
Петрович

д/н

10

0.00050000000

10

0

0

0

786338

35.99356700000

786338

0

0

0

Усього

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента
(для публічних акціонерних товариств)
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості акцій
(у відсотках)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості акцій
(у відсотках)

Пащенко Василь Трохимович

737567

Пащенко Сергiй Васильович
Пащенко Олександр Васильович

Місцезнаходження

Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

33.761041

737567

0

552184

25.2754

552184

0

389771

17.8412

389771

0

1679522

76.877641

1679522

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
22.03.2017
97.65
Опис: Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв.
2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
3.Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
4.Затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв.
5. Розгляд звiту директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2016
роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора Товариства.
6. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
Звiту Наглядової ради за 2016 рiк.
7. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. Затвердження висновкiв
Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк.
8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
9. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками
роботи в 2016 роцi.
10. Про виплату дивiдендiв акцiонерам за результатами роботи в 2016 роцi.
11. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства.
12. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства
"ТОДЕФ" на Приватне акцiонерне товариство "ТОДЕФ".
13. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Визначення особи, уповноваженої на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї та визначення
особи, уповноваженої здiйснити всi дiї, необхiднi для державної реєстрацiї Статуту Товариства в
новiй редакцiї.
14. Про надання повноважень головi зборiв та секретарю на пiдписання протоколу Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "ТОДЕФ".
15. Внесення змiн до Положень Товариства та затвердження Положень.
16. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства.
17. Обрання членiв Наглядової Ради Товариства.
18. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення
розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових
договорiв з членами Наглядової ради.
19. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
20. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
21. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення
розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових
договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
22. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку порядку денного: Директор Товариства iз затвердженням
Наглядовою радою.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрано Лiчильну комiсiю у складi Ющенко Т. О., Барановську Ю. П. та Чорну К. В., головою
Лiчильної комiсiї обрано Барановську Ю. П.
2. Головою Загальних зборiв товариства обрано Пащенка С. В., секретарем Загальних зборiв обрано
Пащенка О. В.
3. Затверджено порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування.
4. Затверджено регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв.
5. Звiт Директора Товариства за 2016 рiк – затверджено, роботу директора за 2016 рiк визнано
задовiльною.
6. 1. Звiт Наглядової ради – затверджено.
2. Наглядовiй радi здiйснювати контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння та
проводити заходи по забезпеченню доходностi пiдприємства.
7.1. Акт Ревiзiйної комiсiї – затверджено. 2. Ревiзiйнiй комiсiї проводити постiйний контроль за
господарською дiяльнiстю правлiння згiдно з Законом «про акцiонернi товариства», Статуту

Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
8. Затвердити рiчний звiт та баланс за 2016 рiк з валютою балансу станом на 31. 12. 2016 рiк – 22106,0
тис. грн.
9.1. Результат роботи за 2016 рiк прибуток у сумi – 4974,9 тис.грн. – затвердити.
2. 60% направити на виплату дивiдендiв.
3. 40% залишити в розпорядженнi пiдприємства на розвиток пiдприємства.
4. Напрацювати в 2017 роцi прибуток у сумi -1,5 млн. грн.
10. За результатами роботи в 2016 роцi нарахувати та виплатити акцiонерам Товариства дивiденди в
розмiрi, що становить 60% вiд чистого прибутку або в грошовому еквiвалентi – 2 984 971,45 грн. (Два
мiльйони дев’ятсот вiсiмдесят чотири тисячi дев’ятсот сiмдесят одна грн. 45 коп.).
Здiйснити виплату дивiдендiв безпосередньо акцiонерам Товариством у 6-ти мiсячний строк, що
вiдраховується з дня прийняття Загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв, а саме:
- шляхом переказу на грошовi рахунки акцiонерiв (банкiвськi рахунки), iнформацiя про якi зазначена
в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв;
- у випадку вiдсутностi рахункiв, шляхом поштових переказiв на адреси акцiонерiв, зазначенi в
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв (якщо перелiк осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, не мiстять iнформацiї про банкiвський рахунок).
11. Змiнити тип Акцiонерного товариства з Публiчного акцiонерного товариства на Приватне
акцiонерне товариство.
12. Змiнити найменування Акцiонерного Товариства з Публiчного акцiонерного товариства
«ТОДЕФ» на Приватне акцiонерне товариство «ТОДЕФ», скорочене найменування Товариства ПРАТ
«ТОДЕФ».
13. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення в новiй редакцiї та затвердити Статут.
Уповноважити голову та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати Статут Товариства в новiй
редакцiї та уповноважити директора Товариства здiйснити всi дiї, необхiднi для державної реєстрацiї
Статуту Товариства в новiй редакцiї з правом передоручення.
14. Надано головi зборiв та секретарю повноваження на пiдписання протоколу Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ «ТОДЕФ».
15. Внесено змiни та доповнення до Положень Товариства: Положення «Про Наглядову раду»,
Положення «Про директора», Положення «Про Ревiзiйну комiсiю», Положення «Про Загальнi збори»
та затвердити їх в новiй редакцiї.
16. У зв’язку iз закiнченням термiну, на який було обрано членiв Наглядової ради, припинити
повноваження членiв Наглядової ради у повному складi.
17. Обрано новий склад Наглядової ради ПРАТ «ТОДЕФ» у складi 5 (п’яти) фiзичних осiб: Кулинич
Л. П., Мальцева В. М., Слободянюка Р. П., Аржековську О. В., Денисенко А. О. термiном на три роки.
Вищевказанi кандидатури є акцiонерами Товариства.
18. 1. Затверджено умови цивiльно-правового договору, який укладається з членами Наглядової ради.
Уповноважено Директора Товариства на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами
Наглядової ради.
2. Укласти з новообраними членами Наглядової ради цивiльно-правовi договори на безоплатнiй
основi.
19. У зв’язку iз закiнченням термiну, на який було обрано членiв Ревiзiйної комiсiї, припинити
повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї у повному складi.
20. Обрано новий склад Ревiзiйної комiсiї ПРАТ «ТОДЕФ» у складi 3 (трьох) фiзичних осiб:
Єфремову Л. О., Кулинич Н. Б., Кушнiренко Н. В., термiном на три роки.
21. 1. Затверджено умови цивiльно-правового договору, який укладається з членами Ревiзiйної
комiсiї. Уповноважено Директора Товариства на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами
Ревiзiйної комiсiї.
2. Укласти з новообраними членами Ревiзiйної комiсiї цивiльно-правовi договори на безоплатнiй
основi.
22. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством протягом року з дати прийняття цього
рiшення Загальними зборами акцiонерiв наступних значних правочинiв, укладання яких Статутом
Товариства та чинним законодавством вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв:
- договори на проведення будiвельно-монтажних робiт, пов'язаних з освоєнням торгiвельних площ,
що введенi в експлуатацiю на суму до 15,0 млн. грн.;
- внесення змiн та доповнень, укладання додаткових угод, тощо до Договору найму (оренди)
нерухомого майна, посвiдченого Ханiною А. В., приватним нотарiусом Київського мiського
нотарiального округу вiд 27.12.2013 р., за реєстровим № 4367, з ТМ «СIЛЬПО» щодо оренди
нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 43/2 на суму до 10,0 млн.
грн.;
- пiдписання кредитних договорiв з банкiвськими установами до 5,0 млн. грн.
Загальнi збори акцiонерiв вiдбулись.

Позачерговi збори у звiтному роцi проводились.
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього
періоду

У звітному періоді

за
простими
акціями

за
привілейованими
акціями

за простими акціями

за
привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів,
грн.

0

0

2984971.45

0

Нарахувані дивіденди на одну
акцію, грн.

0

0

1.366326638

0

Сума
виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.

0

0

2755115.05

0

Дата складання переліку осіб,
які мають право на отримання
дивідендів

25.04.2017

Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну
систему із зазначенням сум
(грн) перерахованих дивідендів
на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату

Опис

30.05.2017/2755115.05грн

22 березня 2017 року Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про
встановлення дати перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв., порядок
та строк їх виплати.Дата прийняття рiшення Загальними зборами ПАТ "ТОДЕФ" 22 березня 2017 року. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв - 25 квiтня 2017 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi
вiдповiдно до рiшення загальних зборiв складає - 2 984 771 грн.45 коп. (Два
мiльйони дев"ятсот вiсiмдесят чотири тисячi сiмсот сiмдесят одна грн. 45 коп.).
Строк виплати дивiдендiв - з 26 квiтня 2017 року по 22 вересня 2017 року. Спосiб
виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв виплата всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський мiсто вулиця Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2092
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044)591-04-00, 591-04-40

Факс

482-52-14

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
депозитарiю

Опис

У звiтному роцi Товариство не змiнювало особу, яка здiйснює
депозитарну дiяльнiсть депозитарiю.
12 жовтня 2013 року набрав чинностi Закон України "Про
депозитарну систему України" (далi- Закон).
Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону Центральний депозитарiй юридична особа, що функцiонує у формi публiчного акцiонерного
товаритсва вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акцiонерне
товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня
реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю.
1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним
товариством "Нацiональний депозитарiй України".
Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї
вiд 01.10.2013 № 2092 ).

Повне найменування юридичної особи або Приватне пiдприємство "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "РЕТИНГ прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АУДИТ""
Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

30687076

Місцезнаходження

45000 Україна Волинська Ковельський мiсто Ковель вулиця
Незалежностi, 101

Номер ліцензії або іншого документа на цей 4129
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.01.2018

Міжміський код та телефон

044-227-70-89

Факс

044-227-70-89

Вид діяльності

Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Особа, яка надає Товариству аудиторськi послуги не змiнена для
проведення аудиту звiтностi за звiтний рiк. Рiшення про обрання
аудиторської фiрми прийнято Наглядовою радою товариства.

Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОРАНТА""
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

00034186

Місцезнаходження

02081 Україна м. Київ Дарницький мiсто вул. Здолбунiвська, 7Д

Номер ліцензії або іншого документа на цей 284027
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сверi
ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

06.08.2013

Міжміський код та телефон

044-537-58-01

Факс

537-58-09

Вид діяльності

Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту

Опис

Товариство користується послугами зi страхування цивiльної
вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника).

Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

00032129

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Печерський мiсто вул. Госпiтальна, 12-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ №286660
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон

044-249-31-65

Факс

426-43-86

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Особа, яка надає Товариству послуги депозитарної установи була
змiнена в 2015 роцi у з'вязку iз лiквiдацiєю ПАТ "УПБ", яка надавала
депозитарнi послуги Товариству.

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)
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Опис

Акцiї Товариства розмiщенi в повному обсязi. У лiстингу жодної бiржi не перебувають. Торгiвля цiнними паперами Товариства на бiржовому
ринку не здiйснювалася, iншi цiннi папери не випускалися. Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх ринках не здiйснюється.У
звiтному роцi факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Рiшення щодо додаткового розмiщення акцiй,
або їх анулювання не приймались.

XI. Опис бізнесу
Важливi подiї розвитку
Унiверсам «Фестивальний» збудовано та введено в експлуатацiю в сiчнi мiсяцi 1986 року. Пiсля
введення в експлуатацiю пiдприємство було лiдером торговельної дiяльностi серед унiверсамiв м.
Києва. В процесi приватизацiї було утворено Колективне пiдприємство «Торговий дiм
«Фестивальний». Пiсля придбання всього пакету акцiй, що належав державi в особi Регiонального
фонду держмайна в м. Києвi було утворено Вiдкрите акцiонерне товариство «ТОДЕФ», яке
зареєстровано 20 жовтня 1994 року Ватутiнською районною радою м. Києва, код ЄДРПОУ
14328187. У 2011 роцi товариство змiнило свою назва на Публiчне акцiонерне товариство
«ТОДЕФ». У 2017 роцi товариство змiнило свою назву вiдповiдно до Закону України вiд 07. 04.
2015 року № 289-VIII на Приватне акцiонерне товариство «ТОДЕФ».
Iнформацiя про органiзацiйну структуру емiтента
Органами управлiння ПРАТ «ТОДЕФ» є:
Загальнi збори акцiонерiв – вищий орган Товариства;
Наглядова рада – орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї,
визначеної законодавством України та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого
органу, Виконавчий (одноособовий) орган Товариства Директор – який здiйснює управлiння
поточною дiяльнiстю Товариства. Ревiзiйна комiсiя – орган, що здiйснює перевiрку фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариство не
має.
Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 25; середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): за
сумiсництвом 2. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,
тижня) (осiб) 2 чоловiки. Фонд оплати працi в 2017 роцi становить 3896,9 тис. грн. проти 2976,8
тис. грн. в 2016 роцi. Збiльшення становить 920,1 тис грн. або 30,9%. Збiльшення вiдбулося
внаслiдок збiльшення окладiв працiвникiв Товариства.
Iнформацiя про належнiсть емiтента до будь-яких об’єднань пiдприємств
Товариство не входить до жодного обєднання пiдприємств.
Iнформацiя про спiльну дiяльнiсть, яку емiтент проводить з iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами
Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та
установами.
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облiкової полiтики
Фiнансовий облiк здiйснюється вiдповiдно до вимог закону України «про бухгалтерський облiк i
фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16. 07. 1999 року та базується на принципах i методах
передбачених МСФЗ. Бухгалтерський облiк ведеться з використанням комп’ютерної програми

бухгалтерського облiку «1С.Бухгалтерiя». Основнi засоби вiдображаються в облiку вiдповiдно до
МСБО № 16 за фактичними витратами на їх придбання. В облiку основних засобiв зараховують
об’єкти вартостi бiльше 6000,00 грн. без ПДВ, термiном експлуатацiї бiльше 365 днiв.
Амортизацiя основних засобiв нараховується згiдно вимог Податкового кодексу України, метод
амортизацiї прямолiнiйний. Дебiторська заборгованiсть вiдображається по чистiй реалiзацiйнiй
вартостi. Доходи Товариства визначаються пiд час збiльшення активу або зменшення зобов’язань
вiдповiдно до МСБО № 18 «Дохiд». Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається у вiдповiдностi з
методом нарахувань при вiдвантаженi продукцiї. Дохiд зменшується на суму знижок та повернень
продукцiї покупцям. Податки. Нарахування податкiв здiйснюється згiдно дiючого податкового
кодексу України, вiдповiдно (iз змiнами та доповненнями). Витрати на податки розрахованi у
вiдповiдностi до дiючого законодавства України. Емiсiй цiнних паперiв у 2017 роцi не було.

Iнформацiя про основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п’ять рокiв
Основним напрямком в фiнансово-господарської роботи Товариства в 2017 роцi було здавання в
оренду власного нерухомого майна, а саме, здавання в оренду торгових площ.
В 2017 роцi завдяки реконструкцiї пiдприємства додатково було введено в експлуатацiю 4724,1м2
площi. З них в 2017 роцi передано додатково в оренду 167,0м2. Доцiльнiсть проведення
реконструкцiї обґрунтовується з рiзних точок зору: архiтектурної, технiчної, економiчної, i
розумiння того, що тiльки розвиваючи бiзнес, ми можемо забезпечити успiшне майбутнє
пiдприємства. Реконструкцiя будiвлi має за мету пiдвищення та змiну функцiональних,
конструктивних та естетичних якостей будiвельного комплексу ПРАТ «ТОДЕФ» у процесi
експлуатацiї.
В 2017 роцi, так як i в минулому роцi однiєю iз основних задач Товариства було залучення нових
орендарiв. В 2017 роцi продовжував дiяти довгостроковий Договiр оренди з ТОВ «Фоззi Фуд» брендовi назва «Сiльпо». Також Товариство продовжило спiвпрацю з мережею магазинiв з
брендовою маркою «Єврошоп».
Вдале розмiщення торгового комплексу поблизу великих магiстралей дозволяє суттєво полегшити
роботу орендарiв. Велика густота населення в районi, транспортна та пiшохiдна доступнiсть –
найважливiшi переваги пiд час вибору торгового мiсця i тому ми є привабливими для партнерiв.
Безумовно, складна економiчна ситуацiя в країнi вкрай негативно впливає на бiзнес в цiлому, що
не могло не позначитися на ринку оренди в Українi. Але ми вважаємо орендарiв своїми
партнерами i готовi роздiлити з ними всi ризики, пов’язанi з економiчною ситуацiєю в країнi. В
результатi цiєї спiльної роботи деяким компанiям вдається демонструвати позитивнi фiнансовi
результати навiть в умовах економiчної кризи.
Виконавчий орган Товариства робить все можливе для успiшної роботи наших орендарiв. I для
збiльшення вiдвiдуваностi торгового комплексу проводиться ретельний аналiз якiрних орендарiв,
тобто головних орендарiв в торговому комплексi. Що привертають увагу покупцiв. А при виборi
якiрних i мiнiякiрних орендарiв ми розглядаємо рiзнi напрямки товарiв, щоб формувалися цiльовi
потоки покупцiв. Тим самим ми формуємо вiдвiдуванiсть для всiх дрiбнiших магазинiв в
торговому комплексi «Фестивальний». У процесi дiяльностi ПРАТ «ТОДЕФ», як i будь-якого
торгового комплексу, виникають ситуацiї, коли необхiдно проводити ротацiю орендарiв.
Наприклад, щоб створити новий якiр, який зазвичай займає велику площу, нам необхiдно
перемiстити магазини меншого формату в iнше мiсце. А в кризу абсолютно нормально, коли
слабкi йдуть, на їх мiсце приходять сильнiшi. Якщо одна з орендованих площ з якихось причин
закривається, ми вiдразу пiдбираємо на його мiсце орендаря, який зможе стати гiдною замiною.
Ось виходить, що ПРАТ «ТОДЕФ» проводиться природний процес оновлення орендарiв.
Так, наприклад в 2017 роцi були пiдписанi Договори оренди торгових площ з новими орендарями:
1. ТОВ «МЛ «Дiла» – медична лабораторiя з приймання аналiзiв, здiйснення господарської
дiяльностi з медичної практики тощо.
2. ТОВ «Перша чарiвна скриня» - кавомати для попиту населення з рiзноманiтних гарячих напоїв.

3. ФО-П Бобилева Д. Г. – бутiк з продажу сумок в асортиментi.
4. ФО-П Вовкодав В. Ю. – професiйний ремонт товарiв фiрми «Аррle».
5. ФО-П Левченко О. I. – бутiк по продажу товарiв з шкiргалантереї в ассортиментi.
6. ФО-П Мовчан I. О. – ательє одягу.
7. ФО-П Трiшин П. I. – фiрмовий магазин з продажу пива в асортиментi.
Вони займають не такi великi площi, як ключовi орендарi, але їм на адаптацiю потрiбно менше
часу та витрат. В них ми бачимо постiйних та надiйних партнерiв та сподiваємося, що наша
спiвпрацi буде довгою та плiдною.
В звiтному роцi була продовжена робота по вдосконаленню орендних вiдносин з пiдприємцями i
на цiй основi збiльшення дохiдної частини нашого пiдприємства. Була проведена значна
органiзацiйна та правова робота i цим вирiшено питання сплати комунальних послуг: опалення,
водопостачання, тепло безпосередньо орендарями. Упорядковано використання та вiдшкодування
електроенергiї.
Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п’ять рокiв.
У 2014 роцi Товариство придбало основних засобiв на суму – 559,0 тис.грн., а саме: монiтор
«Самсунг» - 24,4 тис.грн., ролет перфорований – 40,9 тис.грн., конвектор – 6,7 тис.грн., фасадна
система з алюмiнiю – 487,0 тис.грн.
У 2015 роцi Товариство придбало та модернiзувало основних засобiв на суму – 32,0 тис.грн., а
саме: пульт управлiння – 3,0 тис.грн., комп’ютер – 13,0 тис.грн., IPhone 6 – 16,0 тис.грн., та ввело в
експлуатацiю першу чергу реконструкцiї на суму – 9730,0 тис.грн.
У 2016 роцi Товариство придбало та модернiзувало основних засобiв на суму – 343,5 тис.грн., а
саме: шафа ШРНН розподiльча – 96,2 тис.грн., шафа ЛУЗОД – 12,5 тис.грн., ноутбук НР – 11,0
тис.грн., модернiзацiя на суму – 223,8 тис.грн.
У 2017 роцi Товариство придбало та модернiзувало основних засобiв на суму – 541,7 тис.грн.
У 2016 роцi було лiквiдовано основних засобiв на суму – 45,2 тис.грн.
Загалом у звiтному роцi первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась у порiвняннi з
аналогiчним попереднiм звiтним перiодом на 298,3 тис.грн. або на 1,6% за рахунок ведення в
експлуатацiю першої черги реконструкцiї будiвель, а також за рахунок придбання основних
засобiв.
Правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або членами Виконавчого
органу, афiлiйованими особами
Правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або членами Виконавчого
органу, афiлiйованими особами Товариства у звiтному роцi не було.
Основнi засоби емiтента
Основнi засоби Товариства використовуються пiд час здiйснення господарської дiяльностi за
основними видами дiяльностi. Строк корисного використання основних засобiв вiдповiдає
мiнiмальним строкам передбаченим Податковим кодексом України. Часто термiн використання
Товариством власних основних засобiв перевищує термiн їх корисного використання. Значних
правочинiв iз основними засобами у звiтному роцi Товариство не здiйснювало. Питання екологiї
не впливають на дiяльнiсть Товариства. Станом на 31.12.2017 на балансi ПРАТ "ТОДЕФ"
облiковуються основнi засоби: первiсна вартiсть 18953,4 тис. грн., сума накопиченої амортизацiї
основних засобiв складає 6229,5 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв становить 33 %.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась у порiвнянi з аналогiчним попереднiм звiтнiм
перiодом на 552,8 тис. грн. або на 1,85 % за рахунок придбання основних засобiв.
Основнi засоби є власнiстю Товариства. Орендованими основними засобами Товариство не
користується. Основних засобiв щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством
обмеження права власностi вiдсутнi. Оформлених у заставу основних засобiв немає. Основних

засобiв, якi тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя, тощо) немає. Машини,
обладнання та транспортних засобiв невиробничого призначення немає.
Iнформацiя щодо проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента
Результати дiяльностi ПРАТ «ТОДЕФ» у великiй мiрi залежать вiд стану дiяльностi пiдприємствконкурентiв. В теперiшнiй час конкуренцiя у сферi орендних вiдносин велика. Основними
конкурентами Товариства є торгiвельнi центри «Полюс», «Маяк», «Район» та iншi, що
розташованi поблизу ПРАТ «ТОДЕФ» i негативно впливають на результати дiяльностi
Товариства. Всi вони мають значнi торговi площi, частину з яких здають в оренду iншим торговим
фiрмам, мають власнi автостоянки, заклади громадського харчування i т.п., що зрештою цiлком
задовольняє попити споживачiв. Частина торгових центрiв вибрала тактику замiни експлуатацiї
великих торговельно-адмiнiстративних будiвель i великих площ шляхом розвитку по мiсту своїх
мереж торгових закладiв. По такому шляху iдуть багато наших конкурентiв. Характерною рисою
цього перiоду для торгової нерухомостi є тенденцiя перерозподiлу орендарiв торгових площ в
торгових центрах, що зазвичай пов’язане з однотипнiстю торгових закладiв, їх близьким
розмiщенням один вiд одного. Це, у свою чергу, приводить до посилення конкуренцiї того або
iншого товару на ринку i, як наслiдок, зниження очiкуваного доходу. Незважаючи на всi цi
перепони, ПРАТ «ТОДЕФ» проводить активну роботу по пошуку орендарiв, по вдосконаленню
цiєї роботи, як цього вимагає сучасне бачення.
Iнформацiя про факти виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за
порушення законодав
У звiтному роцi до Товариства не застосовувались штрафнi санкцiї (штраф, пеня, неустойка) i
компенсацiй за порушення законодавства.
Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента
ПРАТ «ТОДЕФ» в майбутньому свою дiяльнiсть планує розвивати переважно за рахунок власних
коштiв. У разi нестачi власних коштiв Товариство може залучати короткостроковi банкiвську
кредити та фiнансову допомогу не фiнансових органiзацiй.
Iнформацiя про вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв)
В 2012 роцi ПРАТ «ТОДЕФ» уклало контракт з ТОВ «СВ Квартал» на проведення будiвельномонтажних робiт, пов’язаних з реконструкцiєю та модернiзацiєю будiвлi. Термiн виконання
контракту станом на 31. 12. 2016 року не наступив. Будiвельно-монтажних роботи проводились в
2012-2013-2014-2015-2016-роках. Продовжуються роботи по реконструкцiї. В груднi мiсяцi 2015
року введена в експлуатацiю перша черга реконструкцiї. Термiн виконання контракту з ТОВ «СВ
Квартал» станом на 31. 12. 2016 року не наступив.
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк
Щонайменше на рiк перед Товариством заплановано вжиття наступних заходiв, спрямованих на
пiдвищення прибуткової дiяльностi – це перш за все з високим рiвнем професiйної роботи
працювати над подальшим розвитком пiдприємства, збiльшення його економiчного потенцiалу,
розвитку матерiально-економiчної бази. Першочерговими завданнями є:
- продовжувати роботу по залученню орендарiв;
- проводити додатковi заходи щодо покращення орендних вiдносин, маючи на увазi, в тому числi
погашення поточної заборгованостi, своєчасної оплати оренди та комунальних платежiв;
- досягти доходiв у 2018 роцi – 2,1 млн.грн.

Опис полiтики емiтента щодо дослiджень та розробок
Дослiдження та розробки не проводились.
Опис полiтики емiтента щодо дослiджень та розробок
В 2016 роцi ПАТ «ТОДЕФ»виступало позивачем у Вищому адмiнiстративному судi України, в
якому знаходилась на розглядi касацiйна скарга про визначення протиправними та скасування
податкових повiдомлень-рiшень ДПI у Деснянському районi ГУ Мiнiстерства доходiв та збору у
м. Києвi у вiдповiдностi з постановою Окружного адмiнiстративного суду м. Києва вiд 13 березня
2015 року у справi № 826/13647/14 та ухвалою Київського апеляцiйного адмiнiстративного суду
вiд 04 червня 2015 року. Вiдповiдач – Державна податкова iнспекцiя у Деснянському районi ГУ
Мiнiстерства доходiв та збору у м. Києвi.
Згiдно ухвали Вищого адмiнiстративного суду України вiд 08 червня 2016 року № К/800/29055/15
касацiйну скаргу ПАТ «ТОДЕФ» залишили без задоволення. Постанову Окружного
адмiнiстративного суду м. Києва вiд 13 березня 2015 року та ухвалу Київського апеляцiйного
адмiнiстративного суду вiд 04 червня 2015 року – без змiн. Згiдно постанов першої та апеляцiйної
iнстанцiї на пiдставi акту перевiрки вiд 06 червня 2014 року ДПI у Деснянському районi ГУ
Мiнiстерства доходiв та збору у м. Києвi було визначено грошове зобов’язання з орендної плати з
податку за землю у розмiрi – 430149,64 грн., у тому числi – 366596,39 грн. – основний платiж,
63653,25 грн. – штрафнi санкцiї. ПАТ «ТОДЕФ» повнiстю погасило заборгованiсть перед
бюджетом по актi звiрки. Податковi повiдомлення-рiшення по iншим податкам були скасованi
судами перших iнстанцiй та залишенi без змiн Вищим адмiнiстративним судом України.
В 2016 роцi ПАТ «ТОДЕФ» виступало позивачем в Господарському судi м. Києва по стягненню
заборгованостi з вiдповiдача – ТОВ «Лiга ВМ». Господарський суд м. Києва 16 березня 2016 року
вирiшив – позовнi вимоги позивача задовольнити повнiстю та стягнути з ТОВ «Лiга ВМ»
основний борг в сумi – 769467,00 грн., неустойка в сумi – 161516,00 грн., судовий збiр – 13964,00
Iнша iнформацiя
В 2016 роцi завдяки реконструкцiї пiдприємства додатково було введено в експлуатацiю 4724,1м2
площi. Так, наприклад, в 2017 роцi було пiдписано сiм Договорiв оренди торгових площ з новими
орендарями, передано додатково в оренду 167,0м2. Доцiльнiсть проведення реконструкцiї
обґрунтовується з рiзних точок зору: архiтектурної, технiчної, економiчної, i розумiння того, що
тiльки розвиваючи бiзнес, ми можемо забезпечити успiшне майбутнє пiдприємства. Реконструкцiя
будiвлi має за мету пiдвищення та змiну функцiональних, конструктивних та естетичних якостей
будiвельного комплексу ПРАТ «ТОДЕФ» у процесi експлуатацiї. Незважаючи на великий вибiр та
наявнiсть площ, якi здаються в оренду, а також конкурентне середовище, торговi площi ПРАТ
«ТОДЕФ», якi здаються в оренду є привабливими для орендарiв. ПРАТ «ТОДЕФ» за мiсцем
розташування знаходиться в центрi одного з найбiльших житлових масивiв м. Києва, тому на
сьогоднiшнiй день, є затребуваним. В умовах високої пропозицiї на ринку, орендарi звертають
увагу на конкуруючi об’єкти, якi вигiдно вирiзняються нижчою цiною або станом примiщення
орендних вiдносин. Сюди ж входять послуги камеру схову, безкоштовне користування телефоном.
Правильний вибiр орендарiв робить вирiшальний вплив на ступiнь прибутковостi Товариства.
Адже в нинiшнiх умовах на ринку оренди комерцiйної нерухомостi виграє той, хто буде краще
рахувати свою вигоду та швидше адаптуватися до умов.
Пiсля звiтної дати, на рiчних Загальних зборах акцiонерiв у 2017 роцi було прийнято рiшення про
змiну типу Товариства з Публiчного на Приватне.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

12890

12724

0

0

12890

12724

будівлі та
споруди

12181

11910

0

0

12181

11910

машини та
обладнання

709

814

0

0

709

814

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого
призначення:

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

12890.00

12724.00

0

0

12890

12724

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Основнi засоби Товариства використовуються пiд час здiйснення господарської дiяльностi за
основними видами дiяльностi. Строк корисного використання основних засобiв (рокiв): 1.Будiвлi 20 рокiв, 2.Машини та обладнання - 5-15 рокiв, 3. Компютери, офiсне обладнання - 3-5 рокiв.
Часто термiн використання Товариством власних основних засобiв перевищує термiн їх корисного
використання. Станом на 31.12.2017 на балансi ПРАТ "ТОДЕФ" облiковуються основнi засоби:
первiсна вартiсть 18953,4 тис. грн., сума накопиченої амортизацiї основних засобiв складає 6229,5
тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв становить 33 %.
У 2017 роцi Товариство придбало та модернiзувало основних засобiв на суму - 552,8 тис.грн., а
саме: теплолiчильник СВТУ 11т - 42,6 тис.грн., лiфт електричний S3300 - 480,4 тис.грн.,
модернiзацiя на суму - 18,7 тис. грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась у порiвнянi з аналогiчним попереднiм звiтнiм
перiодом на 552,8 тис. грн. або на 1,85 % за рахунок придбання основних засобiв.
Основнi засоби є власнiстю Товариства. Орендованими основними засобами Товариство не
користується. Основних засобiв щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством
обмеження права власностi вiдсутнi. Оформлених у заставу основних засобiв немає. Основних
засобiв, якi тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя, тощо) немає. Машини,
обладнання та транспортних засобiв невиробничого призначення немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

14435

16262

Статутний капітал
(тис. грн.)

546

546

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

546

546

Опис

Використана Методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний
перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв
акцонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв
фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової
звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на
кiнець звiтного перiоду становить 13889 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих
активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становитть 13889
тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець
попереднього перiоду становить 15716 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих
активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становитть
15716 тис. грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу
(скоригованого). Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного Кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток
річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

687

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та
забезпечення

X

5867

X

X

Усього зобов’язань та
забезпечень

X

6554

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:

Опис:

Зобов'язань за цiнними паперами та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi
права вiдсутнi.
Iншi зобовязання станом на 31.12.2017 року становлять:
- кредиторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи, послуги:5713 тис.грн.;
- зобовязання за розрахунками з оплати працi - 9 тис.грн.
- iншi поточнi зобовязання на суму 144 тис.грн. представленi розрахунками по
нарахованим дивiдендам, але за якими не звернулись акцiонери Товариства.
Заборгованiсть перед бюджетом в сумi 687 тисюгрн. станом на звiтну дату
представлена нижче:
*з податку на прибуток 254 тис.грн.;
* з податку на землю - 144 тис.грн.
* з податку на нерухоме майно - 74 тис.грн.
Простроченої заборгованостi станом на 31.12.2017 року перед бюджетом
Товариство не має. Термiн погашення вказаної заборгованостi не первищує 30
календарних днiв.
Товариство не має зобовязань за розрахунками з персоналом та фондами
соцiального страхування.

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

Вартість
активів
Найменування Гранична емітента
Дата
уповноваженого сукупна
за даними
№
прийняття
органу, що
вартість
останньої
з/п
рішення
прийняв
правочинів
річної
рішення
(тис.грн) фінансової
звітності
(тис. грн)

1

1

2

3

4

Рiчнi Загальнi
22.03.2017
збори акцiонерiв

30000

5

22106

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
Дата розміщення
правочинів до
особливої
вартості
Предмет
інформації в
активів
правочину загальнодоступній
емітента за
інформаційній
даними
базі даних Комісії
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6

7

8

135.7098

Погодження
укладання
(вчиненння)
Договорiв

23.03.2017

Веб-сайт
товариства
якому
розміщен
інформац

9

http://todef.kie

Опис:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ТОДЕФ" 22.03.2017 року (протокол № 1 вiд
22.03.2017року) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством
протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв наступних
значних правочинiв, укладання яких Статутом Товариства та чинним законодавством вiднесено
до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв:-договора проведення будiвельно-монтажних робiт,
пов"язанi з реконструкцiєю унiверсаму з пiдрядником на суму до 15,0 млн.грн.- внесення змiн та
доповнень, укладання додаткових угод, тощо до Договору найму (оренди) нерухомого майна,
посвiдченого Ханiною А.В., приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу вiд
27.12.2013 року, за реєстровим номером № 4367, з ТМ "СIЛЬПО" щодо оренди нерухомого майна,
яке розташоване за адресою : м. Київ ,пр-т Маяковського,43/2, на суму до 10,0 млн.грн.;пiдписання кредитних договорiв з банкiвськими установами до 5,0 млн.грн.Вартiсть активiв
емiтента за даними останньої рiчної звiтностi - 22106,0 тис.грн. Спiввiдношення граничної
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi
Товариства 135,7 %.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1885380, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у Загальних зборах акцiонерiв - 1841088, кiлькiсть голосуючих
акцiй,що що проголосували "за" прийняття рiшення 1841088 штук,кiлькiсть голосуючих акцiй,
що проголосували "проти"прийняття рiшення 0 штук.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

Приватне пiдприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГАУДИТ»
30687076

45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi, 101

Номер та дата видачі свідоцтва про включення
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України

4129 25.01.2018

Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**

д/н П 000352 12.02.2016 7 рокiв

Номер та дата видачі свідоцтва про
відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності
Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

01.01.2017
31.12.2017
безумовно-позитивна
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) призначається
для керiвництва ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОДЕФ», фiнансова звiтнiсть якого перевiряється, i може бути
використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку (далi – Комiсiя), та оприлюднення фiнансової
iнформацiї Товариством.

Номер та дата договору на проведення аудиту

28/02-2
28.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

28.02.2018
14.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

14.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
Текст аудиторського висновку (звіту)
I. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Аудиторський висновок
(Звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОДЕФ»,
станом на 31.12.2017 р. за 2017 р.
Думка аудитора
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) призначається для керiвництва ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОДЕФ», фiнансова звiтнiсть якого перевiряється, i може бути використаний для
подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi – Комiсiя), та оприлюднення фiнансової
iнформацiї Товариством.
Вступний параграф
ПрАТ "ТОДЕФ" зареєстроване вiдповiдно до Господарського та Цивiльного Кодексiв, Законiв України «Про
акцiонернi товариства», «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть» та iнших законодавчих актiв.
Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зi своїм
найменуванням.
У своїй дiяльностi Товариство керується чинним законодавством, iншими внутрiшнiми нормативними документами,
рiшеннями.
Станом на 31.12.2017 р. вiдокремлених пiдроздiлiв у Товариства немає.
Основнi вiдомостi про Товариство

Повна назва пiдприємства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ТОДЕФ»
Скорочена назва пiдприємства ПрАТ "ТОДЕФ"
Органiзацiйно-правова форма пiдприємства Приватне акцiонерне товариство
Ознака особи Юридична
Форма власностi Приватна
Код за ЄДРПОУ 14328187
Мiсцезнаходження: 02222, м. Київ, проспект Маяковського, будинок 43/2
Дата державної реєстрацiї 20.10.1994
Номер запису в ЄДР № 1 066 120 0000 001407
Основнi види дiяльностi КВЕД: Код КВЕД 01.50 Змiшане сiльське господарство;
Код КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
Код КВЕД 47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та
тютюновими виробами (основний);
Код КВЕД 47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах;
Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
Код КВЕД 41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель
Дата внесення останнiх змiн до Статуту Затверджено Позачерговими Загальними зборами ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОДЕФ» (Протокол № 1 вiд 12 вересня 2017 року )
Керiвник, головний бухгалтер, кiлькiсть працiвникiв Пащенко В. Т. – керiвник;
Барановська Ю. П. – головний бухгалтер;
Кiлькiсть працiвникiв – 25 чол.
Аудиторський висновок було пiдготовлено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду
iншого надання впевненостi та супутнiх послуг а також вимог НКЦПФР, дiючих до такого висновку станом на дату
його формування та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку.
Масштаб перевiрки:
Дiйсна перевiрка, проводилася у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних
паперiв в Українi", Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Закону України "Про аудиторську
дiяльнiсть", "Про господарськi товариства" та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого
надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних, якi
використовуються пiд час аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi пiдприємства i перевiрок на вiдповiднiсть. Цi
стандарти вимагають, щоб планування i проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказiв
вiдсутностi суттєвих перекручень i помилок у фiнансовiй звiтностi пiдприємства.
Аудитори керувалися законодавством України у сферi господарської дiяльностi та оподаткування, встановленим
порядком ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi, мiжнародними стандартами аудиту,
використовували як загальнонауковi методичнi прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та iн.)
так i власнi методичнi прийоми (документальнi, розрахунково-методичнi узагальнення результатiв аудиту). Перевiрка
проводилась вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 701, 705, 720. Перевiркою
передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строкiв перевiрки, та з
урахуванням розмiру суттєвостi помилок з метою отримання достатньої iнформацiї про вiдсутнiсть або наявнiсть
суттєвих помилок у перевiренiй фiнансовiй звiтностi та задля складання висновку про ступiнь достовiрностi
фiнансової звiтностi та надання оцiнки реального фiнансового стану об’єкта перевiрки. Пiд час аудиту проводилось
дослiдження, шляхом тестування доказiв щодо обґрунтування сум чи iншої iнформацiї, розкритої у фiнансовiй
звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку та звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду
перевiрки.
Використовуючи загальнонауковi та специфiчнi методичнi прийоми, були перевiренi данi, за якими була складена
перевiрена звiтнiсть. Пiд час перевiрки були дослiдженi бухгалтерськi принципи оцiнки матерiальних статей балансу,
що застосованi на об’єктi перевiрки: оцiнка оборотних i необоротних активiв, методи амортизацiї основних засобiв,
тощо.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики
Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у
фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум
та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку
нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду
перевiрки.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку (надалi – ПСБО), та Облiкової полiтики ПрАТ "ТОДЕФ". Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних
бухгалтерського облiку Товариства за станом на кiнець останнього дня звiтного року.
Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Товариства складену згiдно з вимогами Нацiональних положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку (надалi – ПСБО),
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2017 фiнансовий рiк є звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам ПСБО.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу справедливої вартостi, крiм тих, справедливу вартiсть яких

неможливо оцiнити достовiрно. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу
Товариства.
Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих принципiв Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку ПрАТ "ТОДЕФ", а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в цiлому. Пiдготовка фiнансової
звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань,
вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах
протягом звiтного перiоду.
Аудитор при проведеннi аудиторської перевiрки виходив з того, що данi та iнформацiя, якi наданi в первинних
документах, є достовiрними та такими, якi вiдповiдають сутi здiйснених господарських операцiй.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал ПрАТ "ТОДЕФ" в особi вiдповiдальних посадових осiб, несе вiдповiдальнiсть, зазначену у
параграфi 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту":
- за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2017 рiк вiдповiдно до Закону України «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. № 996-XIV та Нацiональних положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку;
- за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки;
- за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що
розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю;
- за невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства на
основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi
незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту».
Вiдповiдальна особа несе вiдповiдальнiсть також за:
- початковi залишки на рахунках бухгалтерського облiку;
- правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та господарських фактiв;
- доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв;
- методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку;
- управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю.
Для проведення аудиторської перевiрки за 2017 рiк, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту МСА 700
«Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi
незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного
аудитора», були наданi наступнi документи:
1. Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва станом на 31.12.2017 року та за перiод 2017 року складений згiдно
ЗАТВЕРДЖЕНОГО Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 N 39 ПОЛОЖЕННЯ (стандарту)
бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва»;
2. Статутнi, реєстрацiйнi документи;
3. Протоколи, накази;
4. Регiстри бухгалтерського облiку та первиннi документи.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Товариства розрахункiв та припущень, що впливають на
суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що
вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до
Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал
несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi,
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або
планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого
надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування
компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого
надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту
щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi
параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо
iншої iнформацiї в документах, що мiстить перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть, МСА 240 «Вiдповiдальнiсть
аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати i
здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не
мiстять суттєвих викривлень.
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових

звiтах, а також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених
управлiнським персоналом ПрАТ "ТОДЕФ", а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Вибiр процедур
залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства або помилки.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок,
виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та
достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта
господарювання.
Перевiрка проводилась вiдповiдно до статтi 10 Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» в редакцiї Закону
України «Про внесення змiн до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 14 вересня 2006 року № 140-V,
Законiв України «Про цiннi папери та Фондовий ринок» вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV зi змiнами та
доповненнями, «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» вiд 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, зi
змiнами та доповненнями, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених
в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 №338/8 (надалi – МСА), з урахуванням iнших
нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку.
Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих принципiв Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ПрАТ "ТОДЕФ" також оцiнку
загального подання фiнансових звiтiв в цiлому. Перевiркою не розглядалося питання правильностi сплати податкiв,
зборiв, обов’язкових платежiв.
Отриманi аудиторськi докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та вiдповiдну основу для висловлення
аудиторської думки.
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно
до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з
аудиту. Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки,
розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що
є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може
включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього
контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур,
якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи
iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть продовжити
безперервну дiяльнiсть суб’єкта перевiрки. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у
фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те,
чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного
вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований
обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв
внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про
всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а
також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких
надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час
аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту.
Думка iз застереженням (умовно-позитивна)
Ми провели аудит фiнансової звiтностi компанiї ПрАТ "ТОДЕФ" що складається зi звiту суб’єкта малого
пiдприємництва станом на 31.12.2017 року.. На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа
для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих

аспектах iнформацiю про фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 р., його фiнансовi результати, що закiнчився
зазначеною датою, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Основа для думки iз застереженням (пiдстава висловлення умовно-позитивної думки)
Аудитори звертають увагу, що загальна сума поточної кредиторської заборгованостi Товариства на кiнець звiтного
року порiвняно з його початком зросла на 1083,7 тис. грн. Цей прирiст вiдбувся за рахунок збiльшення кредиторської
заборгованостi за товари, роботи i послуги, частка якої у поточних зобов'язаннях станом на 31.12.2017 року складає
87,17%.
Загальне зростання поточної кредиторської заборгованостi Товариства було зумовлене як збiльшенням обсягiв його
дiяльностi, так i допущеним у звiтному роцi сповiльненням оборотностi оборотних активiв, що вимагало додаткового
залучення капiталу в оборот пiдприємства.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi
«Вiдповiдальнiсть аудитора» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до суб’єкта перевiрки згiдно з етичними
вимогами вiдповiдних норм Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" i Кодексу етики, а також виконали iншi
обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту
фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в
цiлому та при формуваннi думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Крiм питань, викладених у роздiлi «Основа для думки iз застереженням» ми визначили, що немає таких ключових
питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi.
Iнша iнформацiя (питання)
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким
рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою
вiдповiдальнiстю є ознайомлення з iншою iнформацiєю та при цьому розгляд iснування суттєвої невiдповiдностi мiж
iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша
iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо
висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов’язанi повiдомити про цей факт. Ми не
виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.
II. ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ
Вiдомостi щодо дiяльностi. Розкриття iнформацiї про стан бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2017 року в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає
фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 31.12.2017 р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї
бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.
Товариство для складання фiнансової звiтностi використовує Концептуальну основу за Нацiональними положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку. Аудиторською перевiркою було охоплено повний пакет фiнансової звiтностi,
складенi станом на 31.12.2017 року.
На Товариствi фiнансова звiтнiсть складалась протягом 2017 року своєчасно та представлялась до вiдповiдних
контролюючих органiв.
Бухгалтерський облiк Товариства ведеться на паперових носiях, а також з використанням комп’ютерної технiки та
програмного забезпечення 1С-бухгалтерiя.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2017 рiк своєчасно складена та подана до вiдповiдних державних органiв
управлiння у повному обсязi. В цiлому методологiя та органiзацiя бухгалтерського облiку у Товариствi вiдповiдає
встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством облiкової полiтики за 2017 р. Аудиторською
перевiркою пiдтверджено, що бухгалтерський облiк на Товариствi протягом 2017 року вiвся в цiлому у вiдповiдностi
до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.99 року,
вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та Iнструкцiї "Про застосування плану
рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй",
затвердженої Наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 № 291 та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї
облiку. Порушень облiку не виявлено.
Розкриття iнформацiї щодо облiку нематерiальних активiв, основних засобiв, iнших необоротних матерiальних
активiв та їх зносу.
Необоротнi активи станом на 31.12.2017 року становлять 15 801,0 тис. грн.
Основнi засоби станом на 31.12.2017 вiдображенi в сумi 12 723,9 тис. грн.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2017 вiдображенi в сумi 3 077,1 тис. грн.
Iншi необоротнi активи станом на 31.12.2017 вiдсутнi.
Розкриття iнформацiї щодо правильностi ведення облiку, класифiкацiї та оцiнки запасiв, незавершеного виробництва
та товарiв.
Станом на 31.12.2017 року запаси (товари) Товариства вiдображенi в сумi 2,5 тис. грн.
Розкриття iнформацiї про ведення бухгалтерського облiку дебiторської заборгованостi
Аналiз даних дебiторської заборгованостi Товариства станом на 31.12.2017 року свiдчить, що iнвентаризацiя
проведена згiдно з чинним законодавством. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи послуги

станом на 31.12.2017 становлять 4 309,8 тис. грн.; дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 347,9 тис.
грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть вiрно вiдображена в сумi 4,1 тис. грн.
Грошовi кошти. Касовi та банкiвськi операцiї. Облiк розрахункiв.
Облiк касових та банкiвських операцiй Товариства, вiдповiдає чинному законодавству України. Порушень в облiку
валютних цiнностей не виявлено. За перевiрений перiод облiк розрахункiв вiвся з дотриманням дiючих вимог.
Залишки коштiв готiвки в касi та залишки на розрахунковому рахунку вiдповiдають даним аналiтичного облiку, даним
касової книги, та даним банкiвських виписок.
Станом на 31.12.2017 року в балансi Товариства сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв вiрно вiдображенi в сумi
523,0 тис. грн.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї Товариства станом на 31.12.2017 року вiдсутнi.
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2017 року вiдсутнi.
Розкриття iнформацiї про класифiкацiю та оцiнку витрат дiяльностi.
На Товариствi у 2017 роцi загальногосподарськi витрати та витрати на збут вiдносяться безпосередньо на результат
дiяльностi.
Iншi оборотнi активи.
Iншi оборотнi активи Товариства станом на 31.12.2017 р. вiдсутнi.
Розкриття iнформацiї про вiдображення зобов'язань у фiнансовiй звiтностi
Бухгалтерський облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до ПСБО. та Iнструкцiї про застосування плану
рахункiв бухгалтерського облiку № 291. Реальнiсть розмiру всiх статей пасиву балансу в частинi зобов'язань станом
на 31.12.2017 року, а саме - III роздiл "Поточнi зобов'язання i забезпечення" пiдтверджуються актами звiрки з
кредиторами та даними iнвентаризацiї, яка проведена згiдно з чинним законодавством. Фактичнi данi про зобов'язання
Товариства вiдповiдно до ПСБО вiрно вiдображенi у сумi 6 553,7 тис. грн. у роздiлi III пасиву балансу станом на
31.12.2017 року та розподiленi наступним чином:
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
товари, роботи, послуги – 5 713,0 тис. грн.;
розрахунками з бюджетом – 687,4 тис. грн.;
розрахунками – 9,3 тис. грн.
Iншi поточнi зобов’язання станом на 31.12.2017 становлять 144,0 тис. грн.
Розкриття iнформацiї про статутний та власний капiтал
Аудиторами пiдтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капiталу; правильнiсть
вiдображення в облiку внескiв до Статутного капiталу; порядок ведення аналiтичного облiку рахунку 40 „
Зареєстрований (Статутний) капiтал ”.
Вiдповiдно до Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй ПрАТ "ТОДЕФ" №264/10/1/10 зареєстроване 23.07.2010р.
Статутний капiтал Товариства складає 546 167,25 грн. (П’ятсот сорок шiсть тисяч сто шiстдесят сiм гривень 25 коп.
роздiлений 2 184 669 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Перелiк акцiонерiв, якi володiють бiльш, як 10% акцiй Товариства:
1) Пащенко Олександр Васильович - 17.8412;
2) Пащенко Сергiй Васильович - 25.2754%;
3) Пащенко Василь Трохимович - 33.7610%.
Протоколом № 1 Позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ТОДЕФ» вiд 12 вересня 2017 року прийнято
рiшення про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Статут Товариства приведений у вiдповiднiсть з нормами Закону України № 514 - VI вiд 18. 09. 2008 року “Про
Акцiонернi товариства” .
Станом на 31.12.2017 року статутний капiтал сформовано повнiстю, що становить 546 167,25 грн. (П’ятсот сорок
шiсть тисяч сто шiстдесят сiм гривень 25 коп.).
Величина статутного капiталу згiдно з установчими документами наступна:
Зареєстрований статутний капiтал – 546 167,25 грн.
Сплачений статутний капiтал – 546 167,25 грн.
Станом на 31.12.2017 р. статутний капiтал Товариства сформовано та сплачено в розмiрi 546 167,25 грн.
Станом на 01.01.2017 р. нерозподiлений прибуток Товариства становив 9 820,3 тис. грн. Станом на 31.12.2017 р.
нерозподiлений прибуток Товариства зменшився на 1 827,5 тис. грн. i становив 7 992,8 тис. грн.
На нашу думку, iнформацiя про власний капiтал достовiрно та справедливо вiдображена у фiнансовiй звiтностi i
вiдповiдає вимогам ПСБО.
Структура власного капiталу Товариства:
Стаття Балансу Код рядка На початок звiтного року, тис грн. На кiнець звiтного року, тис грн.
Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 546,2 546,2
Додатковий капiтал 1410 5 757,2 5 757,2
Резервний капiтал 1415 138,4 138,4
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 9 820,3 7 992,8
Неоплачений капiтал 1425 - Усього 1495 16 262,1 14 434,6
Розкриття iнформацiї про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв

Балансова вартiсть чистих активiв Товариства (активи за вирахуванням зобов’язань) станом на 31.12.2017 року
складають:
Необоротнi активи 15 801,0 тис. грн.
Оборотнi активи 5 187,3 тис. грн.
РАЗОМ активи 20 988,3 тис. грн.
Довгостроковi зобов’язання 0 тис. грн.
Поточнi зобов’язання 6 553,7 тис. грн.
РАЗОМ зобов’язання 6 553,7 тис. грн.
Чистi активи:
РАЗОМ активи мiнус РАЗОМ зобов’язання 14 434,6 тис. грн.
Станом на 31.12.2017 р. вартiсть чистих активiв складає 14 434,6 тис. грн. i визначена згiдно чинного законодавства.
Аналiз фiнансового стану
Економiчна оцiнка фiнансового стану Товариства на 01.01.2017 р. та на 31.12.2017 р. проводилась на пiдставi
розрахункiв наступних показникiв:
1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К абс.л.) обчислюється як вiдношення грошових засобiв, їхнiх еквiвалентiв i
поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина
боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Орiєнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5):
К абс.л 01.01.2017 р. = 1 435,8/5 843,9 = 0,246;
К абс.л 31.12.2017 р. = 523,0/6 553,7 = 0,080.
2. Загальний коефiцiєнт лiквiдностi характеризує достатнiсть обiгових коштiв без урахування матерiальних запасiв та
затрат для погашення боргiв:
Кзаг.лiкв. 01.01.2017 р.= (7 972,4 – 15,5)/5 843,9 = 1,36;
Кзаг.лiкв. 31.12.2017 р.= (5 187,3 – 2,5)/ 6 553,7 = 0,79.
3. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) характеризує вiдношення власних та прирiвняних до них коштiв до
сукупних активiв Товариства:
К авт. 01.01.2017 р.= 16 262,1/22 106,0 = 0,74;
К авт. 31.12.2017 р.= 14 434,6/20 988,3 = 0,69.
4. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом розраховується як вiдношення залучених коштiв до власних.
Оптимальне значення показника: 0,5…1,0:
К покр. 01.01.2017 р. = 5 843,9/16 262,1 = 0,36;
К покр. 31.12.2017 р. = 6 553,7/14 434,6 = 0,45.
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується як вiдношення чистого прибутку до середньорiчної вартостi
активiв Товариства:
Крент. 31.12.2017 р. = 1 157,5/((22 106+20 988,3)/2) = 0,054.
Основнi показники фiнансового стану ПрАТ “ТОДЕФ” станом на 01.01.2017 року та на 31.12.2017 року наведенi в
таблицi.
Таблиця
ПОКАЗНИК Оптимальне значення ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
На 01.01.2017 р. На 31.12.2017 р.
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,25…0,5 0,246 0,080
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi >1 1,36 0,79
3.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) >0,5 0,74 0,69
4. Коефiцiєнт структури капiталу
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв Якнайбiльше - 0,054
Iнформацiя про пов’язаних осiб
Вiдповiдно до вимог П(С)БО 23 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн" та МСА 550 «Пов’язанi особи»
аудитори звертались до управлiнського персоналу iз запитом щодо надання списку пов’язаних осiб та, за наявностi
таких осiб, характеру операцiй з ними, а також провели достатнi аудиторськi процедури,
Протягом 2017 року операцiй з пов’язаними особами ПрАТ "ТОДЕФ"не проводилися, та на кiнець звiтного перiоду
вiдсутня заборгованiсть по операцiях з пов’язаними особами.
Подiї пiсля дати балансу
Аудитори дослiдили iнформацiю про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй
звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства.
Аудитори не отримали аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена, у зв’язку з
вищенаведеною iнформацiю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї.
Подiєю пiсля звiтної дати визнається факт господарської дiяльностi, який надав iнформацiю про ситуацiї на дату
фiнансових звiтiв, що можуть потребувати коригувань або про ситуацiї, що виникли пiсля дати складання фiнансової
звiтностi, якi можуть потребувати розкриття або може вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв або
результати дiяльностi органiзацiї i який мав мiсце в перiод мiж звiтною датою i датою пiдписання бухгалтерської
звiтностi за звiтний рiк (згiдно МСА 560 "Подальшi подiї", МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду", МСБО 8
«Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки»).
Аудитори пiдтверджують на дату проведення аудиту вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу, наявнiсть яких потребує

необхiднiсть проведення коригування фiнансової звiтностi.
Нами було також розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта
господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi
суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 «Безперервнiсть» та
визначено, що не iснує суттєвої невизначеностi, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть
поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть. Аудитори
дiйшли впевненостi у тому, що загроза безперервностi дiяльностi вiдсутня.
Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть юридичної особи у
майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад i структуру фiнансових iнвестицiй
В ходi аудиторської перевiрки аудиторами не було виявлено iнформацiї про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi
можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства у майбутньому.
Iнформацiя щодо iншої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Законiв України та нормативно-правових актiв Комiсiї.
Перевiрка iншої фiнансової iнформацiї проводилась на пiдставi МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої
iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». Для отримання розумiння наявностi
суттєвої невiдповiдностi або викривлення фактiв мiж iншою iнформацiєю та перевiреною аудиторами фiнансовою
звiтнiстю виконувались запити персоналу Товариства та аналiтичнi процедури. Суттєвих невiдповiдностей мiж
фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю фiнансовою звiтнiстю не встановлено.
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

2

1

2

2016

1

0

3

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): н/д

Ні

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 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): н/д

Ні

Які були 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 зменьшення 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 (запишіть):

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада

Ні

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх
непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

5

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

5

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Наглядова рада не проводила
самооцiнку своєї роботи у
звiтному роцi

Самооцiнка не проводилась
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

15

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтетiв у складi Наглядової
ради у товариствi не створено, але
у разi необхiдностi Наглядова
рада може створювати тимчасовi
комiтети з питань реорганiзацiї
товариства, емiсiї цiнних паперiв

Інші (запишіть)

Комiтетiв у складi Наглядової ради не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином 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
Інше (запишіть)

X
Iншої iнформацiї немає

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

Ні

X

Ні

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Бажана юридична освiта чи економiчна освiта та досвiд
юридичної чи економiчної освiти.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (запишіть)

Iншої iнформацiї немає

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося 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
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

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
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

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):

iншої iнформацiї немає

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
базі даних
зборах
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Ні

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
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 зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

X

Ні

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Державнi контролюючi органи
(податкова, фонди тощо)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
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 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Ревiзiйна комiсiя проводила
останню перевiрку за дорученням
Наглядової ради.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X

Інше (запишіть): Товариство не планує залучати iнвестицiї iз зовнiшнiх джерел.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"ТОДЕФ""

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

14328187

за КОАТУУ 8036400000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

47.11

25

Одиниця виміру:
тис.грн.
Адреса, телефон

м. Київ, проспект Маяковського, 43/2
1. Баланс
на 31.12.2017 р.
Форма № 1-мc
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Основні засоби:

1010

12889.3

12723.9

- первісна вартість

1011

18400.6

18953.4

- знос

1012

( 5511.3 )

( 6229.5 )

Інші необоротні активи

1090

401.8

0

Усього за розділом I

1095

14133.6

15801.0

Запаси

1100

15.5

2.5

Поточна дебіторська заборгованість

1155

6521.1

4661.8

Гроші та їх еквіваленти:

1165

1435.8

523.0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

7972.4

5187.3

Баланс

1300

22106.0

20988.3

Код

На початок звітного

На кінець звітного

I. Необоротні активи

II. Оборотні активи

Пасив

рядка

періоду

періоду

2

3

4

Капітал

1400

6441.8

6441.8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

9820.3

7992.8

Усього за розділом I

1495

16262.1

14434.6

II. Довгострокові зобов"язання, цільове фінансування
та забезпечення

1595

0

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість: товари, роботи,
послуги

1615

4629.3

5713.0

- розрахунками з бюджетом

1620

1193.3

687.4

- розрахунками зі страхування

1625

0

0

- розрахунками з оплати праці*

1630

1.4

9.3

Інші поточні зобов'язання

1690

19.9

144.0

Усього за розділом IІІ

1695

5843.9

6553.7

Баланс

1900

22106.0

20988.3

1
I. Власний капітал

ІІІ. Поточні зобов’язання

Звіт про фінансові результати
за 12 місяців 2017 р.
Форма № 2-мс
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

2000

20339.9

19761.4

Інші доходи

2160

22.1

68.1

Разом доходи (2000 + 2240)

2280

20362.0

19829.5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

(15407.3)

(12299.8)

Інші витрати

2165

( 3543.1 )

( 1396.9 )

Разом витрати (2050 + 2165)

2285

18950.4

13696.7

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

1411.6

6132.8

Податок на прибуток

2300

( 254.1 )

( 1157.9 )

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують)
фінансовий результат після оподаткування

2310

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)

2350

1157.5

4974.9

Примітки до
балансу
Примітки до
звіту про
фінансові
результати
Керівник

Пащенко В. Т.

Головний
бухгалтер

Барановська Ю. П.

