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

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "ТОДЕФ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14328187
4. Місцезнаходження: 02222, Київська обл., Деснянський р-н, м. Київ, пр-т Маяковського, 43/2
5. Міжміський код, телефон та факс: 044-546-04-06, 044-546-98-91
6. Адреса електронної пошти: festimail@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 12.04.2019, Протокол №6
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку:
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http:\todef.kiev.ua

25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

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

ІІІ. 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)
Київська обл.
5. Статутний капітал (грн)
546167,25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
24
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. 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
322699
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

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
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".
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 24; середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): за
сумiсництвом 3. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу
(дня, тижня) (осiб) 3 особи. Фонд оплати працi в 2018 роцi становить 4659,7 тис. грн. проти
3896,9 тис. грн. в 2017 роцi. Збiльшення становить 762,8 тис грн. або 19,57 %. Збiльшення
вiдбулося внаслiдок збiльшення окладiв працiвникiв Товариства.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не входить до жодного обєднання пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та
установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
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.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 2018 роцi не було.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основним напрямком у фiнансово-господарськiй роботi Товариства у 2018 роцi було:
- пiдбiр вiдповiдних партнерiв-орендарiв;
- розширення та оновлення пропонованих в Торговому Домi "Фестивальний" асортименту
товарiв, як продовольчої так i промислової групи товарiв;
- пiдвищення ефективностi використання торгових площ з метою отримання додаткових
прибуткiв;
- переспецiалiзацiя, в тому числi i надання та розширення наявних торгових площ в оренду;
- виконання завдань по передачi в оренду додаткових площ за рахунок введених в експлуатацiю.
В вiдповiдностi з рiшеннями, якi були прийнятi на Загальних зборах акцiонерiв в 2017 роцi
- в звiтному роцi продовжувались роботи по облаштуванню та освоєнню торгiвельних площ
унiверсаму.
Доцiльнiсть проведення цiєї роботи обрунтовується з рiзних точок зору:
архiтектурної, технiчної, економiчної i розумiння того, що тiльки розвиваючи бiзнес, ми
зможемо забезпечити успiшне майбутнє пiдприємства.
Входi цих робiт вирiшувалось
пiдвищення та змiна функцiональних, конструктивних та естетичних якостей будiвельного
комплексу ПРАТ "ТОДЕФ" у процесi реконструкцiї та експлуатацiї.
В результатi партнерам-компанiям вдається демонструвати позитивнi фiнансовi результати
навiть в умовах складних фiнансово-економiчних вiдносин.
Виконавчий орган товариства робить все можливе для успiшної роботи наших орендарiв.
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 мiнi-якiрних орендарiв ми розглядаємо рiзнi групи товарiв, щоб
формувалися цiльовi потоки покупцiв. Тим самим ми формуємо вiдвiдуванiсть для всiх
дрiбнiших магазинiв в торговому комплексi "Фестивальний".
Спостерiгалась "Мiграцiя" орендарiв вiд наших конкурентiв. А це говорить про те, що ми
надiйнi партнери, при укладаннi Угод ми готовi йти на компромiс в цiновiй полiтицi. Оренднi
ставки формуємо, виходячи з кон'юнктури ринку i окремо для кожного орендаря, для кожного
напряму та групi товарiв. Готовi розглядати всi варiанти: залежно вiд бренду, орендованої
площi, потенцiалу в залученнi вiдвiдувачiв, тощо. 2018 рiк дав дуже позитивну динамiку у
пiдписаннi нових Договорiв оренди.
Так, в 2018 роцi було пiдписано 11 Договорiв оренди торгових площ з новими орендарями,
передано додатково в оренду - 1278,60м2:
1. ФОП Венгер I. В. - кав'ярня.
2. ФОП Алжахжах М-Рашiд- магазин взуття.
3. ФОП Ступак Н. О. - магазин одягу.
4. ТОВ "ОЗОН +" - бургерна.

5. ФОП Тридуб Б. О. - жалюзi, дверi.
6. ФОП Iванченко Н. М.- магазин "Муза", швейна фурнiтура.
7. ФОП Атлас М. В.- магазин "Школяр".
8. ФОП Кравцова О. В. - сувенiри.
9. ФОП Пипа О. Б. - салон.
10. ТОВ "Технарi Схiд" - ремонт технiки.
11. ФОП Будлянський Т. А. - фiльтри для води.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
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 - 553,0 тис.грн.
У 2016 роцi було лiквiдовано основних засобiв на суму - 45,2 тис.грн.
У 2018 роцi Товариство придбало основних засобiв на суму - 277,0 тис.грн
Загалом у звiтному роцi первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась у порiвняннi з
аналогiчним попереднiм звiтним перiодом на 277,0 тис.грн. або на 1,46 % за рахунок придбання
основних засобiв.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби 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 31.12.2018 року на балансi ПРАТ "ТОДЕФ"
облiковуються основнi засоби: первiсна вартiсть 19230,7 тис. грн., сума накопиченої амортизацiї

основних засобiв складає 6984,9 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв становить 12,13 %.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась у порiвнянi з аналогiчним попереднiм звiтнiм
перiодом на 277 тис. грн. або на 1,46 % 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.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
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".Частина торгових центрiв вибрала тактику замiни
експлуатацiї великих торговельно-адмiнiстративних будiвель i великих площ шляхом розвитку
по мiсту своїх мереж торгових закладiв. ПРАТ "ТОДЕФ" проводить активну роботу по пошуку
орендарiв, як цього вимагає сучасне бачення.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
ПРАТ "ТОДЕФ" планує розвивати свою дiяльнiсть переважно за рахунок власних коштiв. У
разi нестачi власних коштiв, Товариство може залучати короткостроковi банкiвську кредити та
фiнансову допомогу нефiнансових органiзацiй.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Iнформацiя вiдсутня
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
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 нових орендарiв;
- розробити заходи по рацiональному використанню електроенергiї, опаленню води;
- забезпечити досягнення доходiв у 2019 роцi в цiлому - 25 млн. грн.;

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки у звiтному перiодi не проводились.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в

довільній формі
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. У 2018 роцi було пiдписано
11 Договорiв оренди торгових площ з новими орендарями, передано додатково в оренду 1278,60м2: Доцiльнiсть проведення реконструкцiї об?рунтовується 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.
На рiчних Загальних зборах акцiонерiв у 2017 роцi було прийнято рiшення про змiну типу
Товариства з Публiчного на Приватне.
На 01 сiчня 2019 року на наших площах працює, бiльш як 60 орендарiв. Всього в них 543
працюючих.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Наглядова рада
Товариства

Структура

Персональний склад

Голова Наглядової ради та чотири
Члени Наглядової ради

Члени Наглядової ради:
Аржековська Оксана Володимирiвна
Мальцев Вiктор Михайлович
Денисенко Анатолiй Олександрович
Слободянюк Руслан Петрович
Голова Наглядової ради - Кулинич
Лiдiя Петрiвна
Члени Ревiзiйної комiсiї:
Кушнiренко Наталiя Володимирiвна
Кулинич Наталiя Борисiвна
Голова Ревiзiйної комiсiї - Єфремова
Любов Олексiївна
Пащенко Василь Трохимович

Ревiзiйна комiсiя

Голова Ревiзiйної комiсiї та два Члени
Ревiзiйної комiсiї

Одноосiбний
Виконавчий орган
Товариства
Загальнi Збори
Товариства

Директор

Акцiонери

1. Фiзичнi особи - 537 акцiонери.
2. Юридичнi особи - 1 акцiонер.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Директор - акцiонер
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)
51
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Голова Наглядової ради ПАТ "ТОДЕФ"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2017, обрано 3
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 звiтний 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: 35 рокiв. Протягом
останнiх 5 рокiв посадова особа займала посади: Голова правлiння ПАТ "ТОДЕФ", за
сумiсництвом директор ЗАТ "ФЕСТА" (ПрАТ "ФЕСТА", ТОВ "ФЕСТА"), директор ПРАТ
"ТОДЕФ".
1) Посада
Т.в.о.головного бухгалтера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Немченко Тамара Михайлiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) Рік народження
1967
5) Освіта
Вища, Тернопiльська Академiя народного господарства
6) Стаж роботи (років)
34
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Магда", бухгалтер.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.03.2018, обрано 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 призначена згiдно Наказу № 8-К вiд 02.03.2018 рорку. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх
рокiв посадова особа обiймала посади: бухгалтера та т.в.о головного бухгалтера ПРАТ
"ТОДЕФ".
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, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Унiверсам № 19 Фестивальний, Продавець
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2017, обрано 3
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"
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, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ФЕСТА",, директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2017, обрано 3
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. У звiтному роцi посадова особа не змiнювалась та
не переобиралась. Стаж керiвної роботи: 19 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа
обiймала посади: член Наглядової ради ПРАТ "ТОДЕФ".
1) Посада
Член Наглядової ради - акцiонер
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, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
н/д, Пенсiонер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2017, обрано 3
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. У звiтному роцi посадова особа не змiнювалась та
не переобиралась. Стаж керiвної роботи: вiдсутнiй.
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)
41
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "ТОДЕФ", завiдуюча господарством
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2017, обрано 3
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"
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)
23
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "ТОДЕФ",, водiй
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2017, обрано 3
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"
1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї - акцiонер
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)
40
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ФЕСТА",, головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2017, обрано 3
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".
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї - акцiонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кушнiренко Наталiя Володимирiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
н/д

4) Рік народження
1977
5) Освіта
середня спецiальна, Київський торгово-економiчний коледж, бухгалтер
6) Стаж роботи (років)
24
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
МПП "Iсток", Продавець, економiст
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2017, обрано 3
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".
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї - акцiонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кулинич Наталiя Борисiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) Рік народження
1979
5) Освіта
вища, Київський унiверситет туризму i економiки, юрист
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Державна виконавча служба Шевченкiвського району м. Києва, старший державний
виконавець
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2017, обрано 3
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"
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
Вища, Київська державна академiя водного транспорту iменi гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного , облiк та аудит
6) Стаж роботи (років)
11
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "ТОДЕФ",, секретар
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.11.2013, обрано 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 знаходиться у вiдпусцi по догляду за дитиною Наказ №31-К вiд 06.07.2018
р. 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".

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Директор
Член Наглядової
ради
Член Ревiзiйної
комiсiї
Член Ревiзiйної
комiсiї
Член Наглядової
ради
Голова Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Голова Ревiзiйної
комiсiї

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Пащенко Василь
Трохимович
Денисенко
Анатолiй
Олександрович
Кушнiренко
Наталiя
Володимирiвна
Кулинич Наталiя
Борисiвна
Мальцев Вiктор
Михайлович
Кулинич Лiдiя
Петрiвна
Аржековська
Оксана
Володимирiвна
Слободянюк
Руслан Петрович
Єфремова Любов
Олексiївна

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

н/д

4
737 567

н/д

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
33,761041

6
737 567

7
0

550

0,025175

550

0

н/д

32 522

1,48865

32 522

0

н/д

7 615

0,348565

7 615

0

н/д

6 613

0,3027

6 613

0

н/д

1 000

0,045773

1 000

0

н/д

411

0,018812

411

0

н/д

10

0,0005

10

0

н/д

50

0,000457

50

0

786 338

35,991673

786 338

0

3

Усього

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
За звiтний перiод винагороди та компенсацiї посадовим особам емiтента не проводились.

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

23159996

Місцезнаходження

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

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

4,78

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Фiзичнi особи у кiлькостi 537

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
95,22
100
Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Основнi напрямки фiнансово-господарського розвитку Товариства :
- пiдбiр вiдповiдних партнерiв-орендарiв;
-розширення та оновлення пропонованих в Торговому Домi "Фестивальний" асортименту
товарiв, як продовольчої так i промислової групи товарiв;
-пiдвищення ефективностi використання торгових площ з метою отримання додаткових
прибуткiв;
-переспецiалiзацiя, в тому числi i надання та розширення наявних торгових площ в оренду;
-виконання завдань по передачi в оренду додаткових площ за рахунок введених в експлуатацiю.

2. Інформація про розвиток емітента
Результати звiтного року залежали як вiд фiнансово-економiчної ситуацiї в Українi в цiлому,так
i вiд ситуацiї, що склалася на пiдприємствi. Вплив керiвництва на результати роботи був
контрольований, керiвництво здiйснювало планування i контроль грошових потокiв, управлiння
фiнансово-господарською дiяльнiстю.
Але на дiяльнiсть ще мали вплив незалежнi фактори, такi як наприклад, змiни в
законодавствi, збiльшення вартостi енергоносiїв, комунальних послуг
та
конкуренцiя
торгiвельних пiдприємств, що зменшує об`єми роздрiбних продаж та наявнi можливостi в сферi
оренди. В цих складних умовах пiдприємство, керiвництво, спецiалiсти товариства, всi
працюючi; iнженер, бухгалтер, менеджер, слюсар, прибиральницi спiльно з орендарями
намагалися робити все можливе, аби результати роботи були кращими.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
У звiтному перiодi деривативи або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв

емiтентом не укладались.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на
фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають
грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються
наступним фiнансовим ризикам:
- ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання.
Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;
- ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини
недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути
змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою
погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань
контрагентами (дебiторами).
Ринковий ризик
Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi
умови можуть знецiнити iнструмент.
Пiдприємство пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi
операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть
фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути
викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на
всi iнструменти ринку.
Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання
процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.
Ризик втрати лiквiдностi
Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для
запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до
фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом
планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з
дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки
грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Кредитний ризик
Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент
- дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний
ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за
допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди
виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується
дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування
ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.
Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi
ризики, як:
-нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;
-непередбаченi дiї державних органiв;
-нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;

-непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;
-непередбаченi дiї конкурентiв.
Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає
рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi
ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний
кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання
затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до
виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ
"ТОДЕФ" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на
власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося
рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПРАТ "ТОДЕФ"
на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних
осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння,
застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що
застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та
Статутом, який розмiщений за посиланням https://todef.kiev.ua/ Будь-яка iнша практика
корпоративного управлiння не застосовується.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться,
оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується
кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення

чергові
X

позачергові
27.03.2018

Кворум зборів
Опис

93,51
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв.
2. Обрання Голови та секретаря рiчних 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 фiнансовогосподарської дiяльностi в 2017 роцi.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора Товариства.
6.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду
Звiту Наглядової ради за 2017 рiк.
7. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017
рiк.Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк.
8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк.
9. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв)
Товариства за пiдсумками роботи в
2017 роцi.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
11. Про надання повноважень Головi рiчних Загальних зборiв та секретарю
рiчних Загальних Зборiв на
пiдписання протоколу рiчних Загальних Зборiв ПРАТ "ТОДЕФ".
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрано Лiчильну комiсiю у складi Ющенко Т. О., Немченко Т. М. та
Чорну К. В., головою Лiчильної комiсiї обрано Немченко Т. М.
2. Головою Загальних зборiв Товариства обрано Пащенка О. В.,
секретарем Загальних зборiв обрано Кулинич Л. П.
3.Затверджено порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування.
4. Затверджено регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв.
5. Звiт Директора Товариства за 2017 рiк - затверджено, роботу директора
за 2017 рiк визнано задовiльною.
6. 1. Звiт Наглядової ради - затверджено.
6. 2. Наглядовiй радi здiйснювати в подальшому контроль за фiнансовогосподарською дiяльнiстю
директора та проводити
заходи по
забезпеченню дохiдностi пiдприємства.
7. 1. Акт Ревiзiйної комiсiї - затверджено.
7. 2. Ревiзiйнiй комiсiї проводити постiйний контроль за фiнансовогосподарською дiяльнiстю директора згiдно з Законом "Про акцiонернi
товариства", Статуту Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю
Товариства.
8. Затверджено рiчний звiт та баланс за 2017 рiк з валютою балансу
станом на 31. 12. 2017 рiк - 20988,3 тис.грн.
9. 1. Результат роботи за 2017 рiк чистий прибуток в сумi - 1157,5
тис.грн. - затверджено.
9. 2. Залишити в розпорядженнi пiдприємства - 1157,5 тис.грн. чистого
прибутку на розвиток пiдприємства. Дивiденди не виплачувати.
10. Попередньо надати згоду на вчинення ПРАТ "ТОДЕФ" 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:
- Договори на проведення будiвельно-монтажних робiт, пов'язаних з

освоєнням торгiвельних площ, що введеннi 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.
Надати Наглядовiй Радi Товариства повноваження без отримання
додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами
акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та
доповненнями, якi будуть укладатися Товариством в перiод з 27 березня
2018 року по 27 березня 2019 року (включно).
- погоджувати (визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке
пiдлягає передачi в заставу, iпотеку, тощо;
- надавати згоду на укладання (пiдписання) директором попередньо
схвалених Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та
доповненнями.
Доручити директору Товариства, який дiє в iнтересах та за згодою
акцiонерiв, оформляти та пiдписувати Договори, якi є предметом
попередньо схвалених значних правочинiв.
Вартiсть активiв за даними останньої рiчної звiтностi становить - 20988,3
тис.грн.
11. Надано Головi Загальних зборiв та секретарю Загальних зборiв
повноваженнь на пiдписання протоколу Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ
"ТОДЕФ".
Загальнi збори акцiонерiв вiдбулись.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
X
відсотками акцій

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
(зазначити)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

Ні
X
X
X

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення:
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення:
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
5
0
0

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

Ні
X
X
X

не має

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: не має
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: не має
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Слободянюк Руслан
Петрович
Опис:
Кулинич Лiдiя Петрiвна
Опис:
Денисенко Анатолiй
Олександрович
Опис:
Мальцев Вiктор
Михайлович
Опис:
Аржековська Оксана
Володимирiвна
Опис:

Незалежний член
Так
Ні

Посада
Член Наглядової ради

X

Голова Наглядової ради

X

Член Наглядової ради

X

Член Наглядової ради

X

Член Наглядової ради

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
У звiтному перiодi щоквартально проводились засiдання Наглядової ради, на яких розглядались
питання фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. На засiданнi Наглядової ради кожен
член Наглядової ради має один голос. Рiшення Наглядлвої ради приймається простою бiдьшiстю
голосiв Членiв Наглядової ради, якi беоуть участь у засiданнi. На засiданнях розглядались та
затверджувались звiти та баланси фiнансової дiяльностi Товариства.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X

X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Директор

Функціональні обов'язки
До обовязкiв належить:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно,
розумно та не перевищувати своїх
повноважень.
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним
законодавством України, Статутом
Товариства, Положенням про Директора,
iншими внутрiшнiми документами
товариства.
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними
зборами та Наглядовою радою.
4) брати участь за запрошенням (на вимогу)
Наглядової ради, у чергових та позачергових

Загальних зборах.
5) не розголошувати конфiденцiйну
iнформацiю, включаючи комерцiйну
таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, яка
стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
функцiй Директора особами, якi не мають
доступу до такої iнформацiї, а також не
використовувати її у своїх iнтересах третiх
осiб.
Директор на вимогу Наглядової ради,
Ревiзiйної комiсiї та iнших посадових осiб
Товариства зобов'язаний надати можливiсть
ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть
Товариства в межах, встановлених законом,
Статутом та внутрiшнiми Положеннями
Товариства.
Опис

До компетенцiї Директора, як Виконавчого
органу, зокрема належить:
1) затвердження проектiв рiчного бюджету
доходiв та витрат, бiзнес-планiв, програм
фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
2) затвердження поточних фiнансовогосподарських планiв i оперативних завдань
Товариства та забезпечення їх реалiзацiї.
Визначення напрямкiв та пропозицiй
розподiлу по використанню резервного
фонду, фонду нерозподiленого прибутку;
3) контроль за веденням бухгалтерського
облiку та звiтнiсть Товариства, забезпечення
проведення аудиторських перевiрок;
4) надання рiчних звiтiв Товариства на
розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
5) використання чистого прибутку по
напрямкам та для поточних цiлей Товариства
з послiдуючим затвердженням на Загальних
зборах акцiонерiв;
6) представляти iнтереси Товариства в
органах державної влади (державної
адмiнiстрацiї);
7) затвердження штатного розкладу та правил
внутрiшнього трудового розпорядку,
посадових iнструкцiй та посадових окладiв
працiвникiв Товариства;
8) укладання та виконання колективного
договору; призначення та вiдкликання осiб,
якi беруть участь у колективних переговорах,
як представники Товариства;
9) прийняття рiшень щодо отримання
Товариством кредитiв;

10) затвердження кошторису доходiв i витрат,
штатного розпису, оплату працi, матерiальних
заохочень окремих акцiонерiв, працiвникiв та
винагороди, кошторису на представницькi
заходи виконавчого органу Товариства;
11) укладання угод оренди, суборенди, найму,
субнайму рухомого та нерухомого майна,
житла, транспортних засобiв, обладнання,
земельних дiлянок та земель
сiльськогосподарського призначення,
договорiв лiзингу.
12) затвердження символiки, фiрмового знаку,
зразка для товарiв та послуг Товариства;

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 12
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
ні
так
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні

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

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

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

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформаці
я
Документи
Інформаці
оприлюдн
надаються
Копії
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
загальнод
ознайомлен
тів
ься на
Інформація про
розповсюджує оступній
ня
надають
власній
інформаці
діяльність акціонерного
ться на
безпосеред
ся на
інтернетйній базі
товариства
загальних
ньо в
сторінці
запит
даних
зборах
акціонерно акціонер акціонерн
Національ
му
а
ого
ної комісії
товаристві
товариства
з цінних
паперів та

фондового
ринку про
ринок
цінних
паперів
або через
особу, яка
провадить
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

ні

так

ні

ні
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ні

так

так
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так
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ні
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Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
(зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотками голосів
Інше
(зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

1
2
3

Пащенко Василь Трохимович
Пащенко Сергiй Васильович
Пащенко Олександр Васильович

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
н/д
н/д
н/д

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

33,761041
25,275407
17,841192

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

Кількість акцій

Підстава виникнення обмеження

Дата

кількість
акцій
0

з обмеженнями

виникнення
обмеження

0

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства
Згiдно з п.15.1 Статуту, посадовi особи органiв Товариства-фiзичнi особи - Голова та члени
Наглядової ради, Директор, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї,
Вiдповiдно до 10.18.2. та 10.5.17. Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у
кiлькостi 5 членiв строком на 3 роки.
До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та чотири члени наглядової ради.
Рiшення щодо обрання членiв наглядової ради приймається загальними зборами простою
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцiй. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами
Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову наглядової ради.
Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради належить до
виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв (п. 10.5.18. Статуту). Вiдповiдно до
п.10.18.32. Статуту, без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради
припиняються:
- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
- в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання,
що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;
- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.
Вiдповiдно до п. 11.2.2. Статуту, Директор обирається (призначається) Наглядовою радою.
Термiн повноважень Директора встановлюється Наглядовою радою при призначеннi. Одна й та
сама особа може призначатись на посаду необмежену кiлькiсть разiв.
Припинення повноважень Директора є виключною компетенцiєю Наглядової ради (п.10.18.10.
Статуту).
Вiдповiдно до п.10.5.19. Статуту, Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами акцiонерiв
простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй, строком на 3 роки. Вiдповiдно до п. 10.5.19. та
п.12.2. Статуту, повноваження Ревiзiйної комiсiї припиняються за рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв.

9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження посадових осiб Товариства
Наглядова Рада (п.3.1, п.7.1 Положення про Наглядову раду, п.10.18.10. Статуту):
Наглядова рада має право:
- затверджувати в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх Положень, якими регулюються питання,
пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- приймати рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом "Про Акцiонернi товариства";
- приймати рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- приймати рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- приймати рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

- затверджувати ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом "Про Акцiонернi
товариства";
- обирати та припиняти повноваження голови i членiв Виконавчого органу;
- затверджувати умови цивiльно-правових договорiв, трудових контрактiв, якi укладаються з
членами Виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
- приймати рiшення про вiдсторонення голови Виконавчого органу (Директора) вiд виконання
його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови
Виконавчого органу;
- приймати та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обирати Реєстрацiйну комiсiю Товариства, обирати нежалежного аудитора та визначати
умови договору, що укладатиметься з ним, встановлювати розмiр оплати його послуг, за
винятком випадкiв, встановлених Законом "Про Акцiонернi товариства";
- визначати дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, згiдно Закону "Про Акцiонернi
товариства";
- визначати дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах, вiдповiдно до Закону "Про
Акцiонернi товариства";
- вирiшувати питання про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- вирiшувати питання, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- приймати рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг,
що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- вносити пропозицiю Вищому органу Товариства про необхiднiсть вчинення правочину, у
якому ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- приймати рiшення про випуск облiгацiй Товариства на суму вiд 5 вiдсоткiв до 25 вiдсоткiв
ринкової вартостi майна Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- вносити пропозицiю Вищому органу Товариства про необхiднiсть випуску облiгацiй на суму,
що перевищує
25 вiдсоткiв ринкової вартостi майна Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- визначати ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- приймати рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- приймати рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи цiнних паперiв, якi належать
Товариству на правi власностi та/або яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження
умов договору, що укладатиметься з депозитарною установою Товариства та Центральним
депозитарiєм, встановлення розмiру оплати їх послуг;
- надсилати в порядку пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють
спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно, передбаченому статтей 64 i 65 Закону "Про
Акцiонернi товариства";
- вирiшувати iншi питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
Законом, Статутом або Положенням про Наглядову раду акцiонерного Товариства.
Виконавчий орган директор (п.11.3.5., 11.4.2. Статуту):
Директор має право:
1) без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, у тому числi представляти його iнтереси, вчиняти
правочини вiд iменi Товариства та здiйснювати вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї,

визначеної Статутом та цим Положенням;
2) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом,
рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради, формування фондiв, необхiдних для Статутної
дiяльностi Товариства;
3) приймати рiшення, здiйснювати правочини, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є
його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства;
4) укладати правочини на суму, яка перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi, рiшення про укладання таких правочинiв приймає Наглядова рада
Товариства, текст таких правочинiв повинен бути попередньо схвалений Наглядовою радою
Товариства;
5) укладати правочини на суму, яка перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi, рiшення про укладання таких правочинiв приймають Загальнi збори
Товариства, текст таких правочинiв повинен бути попередньо схвалений Загальними зборами та
Наглядовою радою Товариства;
6) вiдкривати рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах, а також рахунки в цiнних
паперах;
7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства в межах
компетенцiї, визначеної цим Статутом та трудовим договором (Контрактом), укладеним з
Товариством;
8) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств,
вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдного до чинного
законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
9) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати розпорядження, обов'язковi для виконання
всiма працiвниками Товариства, вiдряджати працiвникiв Товариства на вiтчизнянi та закордоннi
пiдприємства та органiзацiї;
10) вчиняти правочини щодо надання позики, фiнансової допомоги працiвникам Товариства,
iншим юридичним та фiзичним особам;
11) пiдписувати вiд iменi Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
12) приймати рiшення про вiдшкодування збиткiв, заподiяних Товариству, вживати заходи по
досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що
стосуються судових розглядiв, позовiв та скарг, без довiреностi представляти iнтереси
Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в
судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог,
визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду,
подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних
дiй iншiй особi;
13) органiзовувати виконання перспективного плану розвитку Товариства, його реконструкцiї,
перепланування та поточних ремонтiв, технiчного переоснащення, удосконалення технологiї
торговельного процесу, запровадження нових форм торговельного обслуговування, орендних
вiдносин та напрямкiв пiдприємницької дiяльностi;
14) вчиняти правочини вiд iменi акцiонерного Товариства;
15) укладати угоди, договори вiдчуження та придбання нерухомого та рухомого майна,
основних засобiв, земельних дiлянок та земель сiльськогосподарського призначення,
транспортних засобiв, фiнансової позики, кредитнi та депозитнi договори, договори фiнансової
позики, iншi правочини;
16) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства,
згiдно з чинним законодавством, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
17) Скликати наради, на якi можуть бути запрошенi керiвники структурних пiдроздiлiв, вiддiлiв,
членiв Наглядової ради, представники профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим
колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу, члени

трудового колективу тощо.
РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ (п.12.6. Статуту):
До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї її прав та обов'язкiв вiдноситься:
1) контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
2) контроль за вiдповiднiстю ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та
звiтностi;
3) контроль за своєчаснiстю i правильнiстю вiдображення у бухгалтерському облiку всiх
фiнансових операцiй;
4) контроль за своєчаснiстю i правильнiстю здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями
Товариства;
5) контроль за використанням коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
6) контроль за правильнiстю нарахування та виплату дивiдендiв;
7) контроль за фiнансовим станом Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi
активiв спiввiдношення власних та позичкових коштiв.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Ця думка складена за вимогами та у вiдповiдностi до ч. 3 статтi 40 статтi 401 Закону України
"Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними 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 року №338/8 , Рiшення Аудиторської палати України №9 вiд 13.03.2019 року
"Про затвердження Рекомендацiй з аудиторської практики за результатами проведення круглого
столу на тему "Новi вимоги до аудиторського звiту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням
iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку.
Ми перевiрили iнформацiю зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння ПРАТ "ТОДЕФ"
складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рiк, а саме:
"
щодо зазначених посилань на внутрiшнi документи ПРАТ "ТОДЕФ" з органiзацiї
корпоративного управлiння ;
"
щодо наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного
управлiння;
"
щодо наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПРАТ
"ТОДЕФ" та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiшення;
"
щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального
виконавчого органу ПРАТ "ТОДЕФ", їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi засiдання та
загальний опис прийнятих на них рiшеннях.
Ми пiдтверджуємо зазначену iнформацiю, щодо вище вказаних питань.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi докази для висловлення нашої думки . На
нашу думку iнформацiя зазначена у Звiтi про корпоративне управлiння ПРАТ "ТОДЕФ" щодо
таких питань, як:
щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння
ризиками емiтента;
щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй
емiтента;
щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування
акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;
щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;
щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента.

у всiх суттєвих аспектах виходячи зi встановлених критерiїв є достовiрною та викладено
емiтентом згiдно вимог ч. 3 статтi 40 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок" вiд вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями. На основi
виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас
вважати, що ПРАТ "ТОДЕФ" не дотримався в усiх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статтi 40 статтi
401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з
наступними змiнами та доповненнями та Принципiв корпоративного управлiння, затверджених
рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 року №955.

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

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

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи

Місцезнаходження

Кількість акцій
(шт.)

Кількість акцій
(шт.)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Пащенко Василь Трохимович
Пащенко Сергiй Васильович
Пащенко Олександр Васильович
Усього

737 567
552 184
389 771
1 679 522

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
33,761041
25,275407
17,841192
76,87764

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
737 567
0
552 184
0
389 771
0
1 679 522
0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Iменнi простi

2 184 669

0,25

Примітки:

Права та обов'язки
Товариство має право змiнювати (збiльшувати або
зменшувати) розмiр Статутного капiталу. Рiшення про
збiльшення або зменшення розмiру Статутного
капiталу Товариства приймається Вищим органом
Товариства.
Змiни до Статуту, пов'язанi iз збiльшенням
(зменшенням) Статутного капiталу, реєструється
органом, що зареєстрував Статут Товариства, пiсля
розмiщення додатково випущених акцiй.

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

XI. Відомості про цінні папери емітента
8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних
паперів (шт.)

1
Пащенко Василь Трохимович

2
737 567

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
3
33,761041

Пащенко Олександр Васильович

389 771

Петрова Нiна Сергiївна
Усього

Кількість за типами акцій
прості іменні

привілейовані іменні

4
737 567

5
0

17,841192

389 771

0

3 144

0,143911

3 144

0

1 130 482

51,746144

1 130 482

0

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

Інформація про виплату дивідендів

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

У звітному періоді
за простими
акціями

за
привілейова
ними
акціями
0
0

0
Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
0
0
0
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів
Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну систему
із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату
Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались.
Опис

0

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

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
12 724
19 231
11 910
16 830
814
1 924
0
0
0
0
0
477

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

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
12 724
19 231
11 910
16 830
814
1 924
0
0
0
0
0
477

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 724
19 231
0
0
12 724
19 231
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. 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
31.12.2018 року на балансi ПРАТ "ТОДЕФ" облiковуються основнi
засоби: первiсна вартiсть 19231 тис. грн., сума накопиченої амортизацiї
основних засобiв складає 6984,9 тис. грн. Ступiнь зносу основних
засобiв становить 12,13 %. Первiсна вартiсть основних засобiв
збiльшилась у порiвнянi з аналогiчним попереднiм звiтнiм перiодом на
277 тис. грн. або на 1,46 % 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
16 694
14 435
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
546
546
Скоригований статутний капітал
546
546
(тис.грн)
Використана Методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та
Опис
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 16148
тис. грн. Рiзниця мiж
розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього
перiоду становить 13889 тис. грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу
(скоригованого). Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного Кодексу України дотримуються.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
30370711
04107, Україна, Київ, вул. Тропiнiна, 7Г
2092
НКЦПФР
01.10.2013
(044)482-52-15
(044)591-04-00
Юридична особа, яка здiйснює
професiйну депозитарну дiяльнiсть
депозитарiю
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 ).

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
"Аудит-96"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
23909055
61000, Україна, Харківська обл.,
Харкiв, вул. Клочкiвська, 111А
1374

діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

Аудиторська Палата України
26.01.2001
067-2477756
0672477756
Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає
аудиторськi послуги емiтенту
Особа, яка надавала
Товариству
аудиторськi послуги
змiнена для
проведення аудиту звiтностi за звiтний
рiк. Рiшення про обрання аудиторської
фiрми прийнято Наглядовою радою
товариства.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНА
АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "ОРАНТА""
00034186
02081, Україна, Київ, вул.
Здолбунiвська, 7Д
284027
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сверi ринкiв
фiнансових послуг
06.08.2013
044-537-58-01
044-537-58-83
Юридична особа, яка надає страховi
послуги емiтенту
Товариство користується послугами зi
страхування цивiльної вiдповiдальностi
власникiв
наземного
транспорту
(включаючи
вiдповiдальнiсть
перевiзника).
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ
ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
00032129
01001, Україна, Київ, вул. Госпiтальна,
12Г
АЕ №286660
НКЦПФР
10.10.2013
044-249-31-65
426-43-86
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної

Опис

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

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

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
27.03.2018

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Гранична
сукупна вартість
правочинів
(тис.грн)

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

3
Загальнi збори
акцiонерiв

4
30 000

5
20 988,3

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

6
142,9

Предмет
правочину

7
Попередньо надати
згоду на пiдписання
договорiв,
додаткових угод,
вносити змiни та
доповнення до них.

Дата
розміщення
інформації в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Національної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
8
27.03.2018

Опис:
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ <ТОДЕФ> 27. 03. 2018 року (протокол № 1 вiд 27. 03. 2018 року) прийнято рiшення про 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:

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

9
todef.kiev.ua

- 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. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi 20988,3 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства 142,9%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1965675, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у
Загальних зборах акцiонерiв - 1838034, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <За>, прийняття рiшення 1838034 штук, кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували <Проти>, прийняття рiшення 0 штук.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ

Підприємство
Територія
Організаційноправова форма
господарювання

Приватне акцiонерне товариство "ТОДЕФ"
м.Київ, Деснянський р-н

Дата (рік, місяць,
число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

Акціонерне товариство

за КОПФГ

2019.01.01
14328187
8036400000
230

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих
Вид економічної
магазинах переважно продуктами
47.11
за КВЕД
діяльності
харчування, напоями та тютюновими
виробами
Середня кількість працівників, осіб: 24
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 02222, Київська обл., Деснянський р-н, м. Київ, пр-т Маяковського, 43/2, 044-546-0406

1. Баланс
на 31.12.2018 p.
Форма №1-м

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси:
у тому числі готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

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

1005
1010
1011
1012
1020
1030
1090
1095

0
12723,9
18953,4
(6229,5)
0
3077,1
0
15801

3077,1
12245,8
19230,7
(6984,9)
0
0
0
15322,9

1100
1103
1110
1125
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195

2,5
0
0
4309,8
347,9
0
4,1
0
523
0
0
5187,3

1,6
0
0
5468,4
110,8
97,9
4302,6
0
260,1
0
0
10143,5

1200

0

0

1300

20988,3

25466,4

Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування
та забезпечення
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими
зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом III
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс

Код
рядка

На початок
звітного року

2

3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1410
1415
1420
1425
1495

546,2
5757,2
138,4
7992,8
(0)
14434,6

546,2
5757,2
138,4
10252
(0)
16693,8

1595

0

0

1600

0

0

1610

0

0

1615
1620
1621
1625
1630
1665
1690
1695

5713
687,4
254,1
0
9,3
0
144
6553,7

8039,6
403,3
0
0
10
0
319,7
8772,6

1700

0

0

1900

20988,3

25466,4

2. Звіт про фінансові результати
за 2018 р.
Форма №2-м

Код
рядка

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні доходи
Інші доходи
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні витрати
Інші витрати
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
Податок на прибуток
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
Керівник

Пащенко В. Т.

Головний бухгалтер

Немченко Т. М.

2

Код за ДКУД 1801007
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

22542,1

20339,9

2120
2240
2280
2050
2180
2270
2285
2290
2300
2350

7,4
22,9
22572,4
(0)
(19817,3)
(0)
(19817,3)
2755,1
(495,9)
2259,2

0
22,1
20362
(15407,3)
(1300,5)
(2242,6)
(18950,4)
1411,6
(254,1)
1157,5

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

8

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

9
10

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

3
4

5

6
7

11
12

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю Аудиторська
фiрма "Аудит-96"
23909055

61000, Україна, Харкiв, вул.
Клочкiвська, 111А
1374

номер: 0495, дата: 30.10.2014

з 01.01.2018 по 31.12.2018
02 - із застереженням

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: 15/03-1, дата: 15.03.2019
дата початку: 15.03.2019, дата
закінчення: 04.04.2019
04.04.2019
18 000,00

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
I. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Аудиторський висновок
(Звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОДЕФ",
станом на 31.12.2018 р. за 2018 р.
Адресат
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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОДЕФ" (далi - Товариство), зареєстроване
вiдповiдно до Законiв України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 № 514-VI, з
наступними змiнами та доповненнями, "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" вiд 16.04.1991
року № 959-XII з наступними змiнами та доповненнями, 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 31.12.2018 року вiдокремлених пiдроздiлiв у Товариства немає.
Основнi вiдомостi про Товариство
Повна назва Товариства
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОДЕФ"
Скорочена назва Товариства
ПРАТ "ТОДЕФ"
Органiзацiйно-правова форма Товариства
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 року
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" Протоколом № 1 вiд 12 вересня 2017 року
Учасники/Засновник Товариства 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%.
Керiвник - Пащенко В. Т.
Головний бухгалтер - Немченко Т.М.
Середня кiлькiсть працiвникiв - 24 осiб
Масштаб перевiрки:
Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Товариства складену за Положенням
(стандарту) бухгалтрського облiку, а саме:
1.Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва (Форма №1-м) станом на 31.12.2018 року;
-Баланс (Форма № 1-м);
-Звiт про фiнансовi результати (Форма № 2-м).
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2018 фiнансовий рiк є звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку (надалi - П(С)БО).
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.
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.
Дiйсна перевiрка, проводилася у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про державне
регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" вiд 30.10.1996 року № 448/96-ВР з
наступними змiнами та доповненнями, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
вiд 23.02.2006 року № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, Закону України " Про
аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 року № 2258-VIII з
наступними змiнами та доповненнями, "Про товариства з обмеженою та додатковою
вiдповiдальнiстю" вiд 06.02.2018 року № 2275-VIII з наступними змiнами та доповненнями 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 Товариства 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 Товариства.
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
обгрунтування 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 обгрунтування 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 Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку (надалi - П(С)БО), та Облiкової полiтики ПРАТ "ТОДЕФ". Рiчна
фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних П(С)БО Товариства за станом на кiнець
останнього дня звiтного року.

Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих П(С)БО 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 та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, 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 2018 рiк, вiдповiдно до Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №
996-XIV з наступними змiнами та доповненнями; Положення (стандарту) 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 2018 р., 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 31.12.2018 року;
-Баланс (Форма № 1-м);
-Звiт про фiнансовi результати (Форма № 2-м);
2.Статутнi, реєстрацiйнi документи;
3.Протоколи, накази;
4.Первиннi та зведенi документи бухгалтерського облiку.
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 Положення (стандарту) 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 за аудит фiнансової звiтностi
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 обгрунтованої
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 аудит фiнансової
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змiнами та
доповненнями, Законiв України "Про цiннi папери та Фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006
року № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, "Про державне регулювання ринку
цiнних паперiв в Українi" вiд 30 жовтня 1996 року
№ 448/96-ВР, з наступними 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 року №338/8 (надалi - МСА), з урахуванням iнших нормативних актiв,
що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку.
Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих Положення (стандарту) 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 обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Обгрунтована 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 обгрунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо
професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм
того, ми:
o 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 не виявлення 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;
o 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;
o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
o 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 ?рунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.
o 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 обгрунтовано
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.
Висловлення думки
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРАТ "ТОДЕФ", що складається з Фiнансового звiту
суб'єкта малого пiдприємництва станом на 31.12.2018 року, а саме:
- Баланс (Форма № 1-м);
- Звiт про фiнансовi результати (Форма №2-м).
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у роздiлi "Основа для

думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах (або надає правдиву та неупереджену iнформацiю про)
фiнансовий стан ПРАТ "ТОДЕФ" на 31 грудня 2018 року, та її фiнансовi результати i грошовi
потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку (П(С)БО).
Основа для думки iз застереженням
У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого
аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитори не виключають, що подальшою
податковою перевiркою можуть бути виявленi незначнi викривлення.
В Українi вiдбуваються полiтичнi i економiчнi змiни, якi надавали i можуть продовжувати
впливати на дiяльнiсть пiдприємств, що працюють в даних умовах. Негативнi явища, якi
вiдбуваються в Українi, а саме полiтична нестабiльнiсть, падiння ВВП та високий рiвень
iнфляцiї, коливання, погiршення iнвестицiйного клiмату безумовно впливають на дiяльнiсть
Товариства та його прибутковiсть.
Дана рiчна фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi б могли мати мiсце, якби
Товариство не в змозi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї
згiдно з етичними вимогами, застосовними й до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також
виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми провели аудит вiдповiдно до
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi
докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, як, 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.
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 31.12.2018 року в усiх суттєвих аспектах достовiрно
та повно подає фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 31.12.2018 року згiдно з
нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.
Товариство для складання фiнансової звiтностi використовує Концептуальну основу за
Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Аудиторською перевiркою було охоплено
повний пакет фiнансової звiтностi, складенi станом на 31.12.2018 року.
На Товариствi фiнансова звiтнiсть складалась протягом 2018 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 2018 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 2018 рiк Аудиторською перевiркою
пiдтверджено, що бухгалтерський облiк на Товариствi протягом 2018 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 з наступними змiнами та доповненнями, вiдповiдно до
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку та Iнструкцiї "Про застосування плану
рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй
пiдприємств та органiзацiй", затвердженої Наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 року № 291 з
наступними змiнами та доповненнями та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї
облiку. Порушень облiку не виявлено.
Розкриття iнформацiї щодо облiку необоротних активiв
На думку аудиторiв, облiк необоротних активiв Товариства, вiдповiдає чинному
законодавству України, а саме згiдно обранiй концептуальнiй основi, Iнструкцiї про
застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i
господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй вiд 30.11.1999 року № 291. Порушень в
облiку необоротних активiв не виявлено. За перевiрений перiод незалежною аудиторською
перевiркою встановлено, що необоротнi активи ПРАТ "ТОДЕФ" складають 15322,9 тис. грн
станом на 31.12.2018 року, у т. ч. незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2018 року
- 3077,1 тис. грн, основнi засоби станом на 31.12.2018 року - 12245,8 тис. грн, первiсна
вартiсть станом на 31.12.2018 року - 19230,7 знос станом на 31.12.2018 року (-6984,9) тис. грн.
Iншi необоротнi активи станом на 31.12.2018 року - вiдсутнi. Зауважень до облiку не виявлено.
Розкриття iнформацiї щодо облiку дебiторської заборгованостi
Аудит даних дебiторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2018 р. свiдчить, що облiк
дебiторської заборгованостi, ведеться згiдно чинного законодавства України. Облiк
дебiторської заборгованостi вiвся згiдно з обраною концептуальною основою. Проведена
Товариством iнвентаризацiя була проведена вiрно згiдно з чинним законодавством
"Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань" вiд 02.09.2014 року № 879 з
наступними змiнами та доповненнями. Таким чином аудитор пiдтверджує, що станом на
31.12.2018 року дебiторська заборгованiсть становить - 9881,8 тис. грн, а саме: дебiторська
заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018 року - 5468,4 тис.
грн, дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2018 року - 110,8
тис. грн, у тому числi з податку на прибуток станом на 31.12.2018 року - 97,9 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2018 року - 4302,6 тис. грн.
Зауважень до облiку не виявлено.
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 31.12.2018 року в балансi Товариства сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв 260,1 тис. грн.
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2018 року вiдсутнi.
Розкриття iнформацiї щодо фiнансових iнвестицiй
Вiдповiдно до проведеної аудиторської перевiрки даних iнвестицiйної дiяльностi
Пiдприємства, аудитор пiдтверджує правильнiсть облiку фiнансових iнвестицiй, що станом на
31.12.2018 року поточнi фiнансовi iнвестицiї Товариства - вiдсутнi. Зауважень до облiку не
виявлено.
Розкриття iнформацiї щодо витрат майбутнiх перiодiв

Аудитор пiдтверджує, що витрати майбутнiх перiодiв Товариства за 2018 рiк вiрно
вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, яка була складена вiдповiдно до обраної концептуальної
основи i станом на 31.12.2018 року витрати майбутнiх перiодiв становлять - вiдсутнi.
Зауважень до облiку не виявлено.
Розкриття iнформацiї про класифiкацiю та оцiнку витрат дiяльностi
Аудиторами пiдтверджується, що облiк витрат на ПРАТ "ТОДЕФ" ведеться вiрно, згiдно
чинного законодавства, а саме згiдно обраної концептуальної основи. У Товариствi в 2018 роцi
загальногосподарськi витрати вiдносяться безпосередньо на результат дiяльностi. Зауважень
до облiку не виявлено.
Iншi оборотнi активи.
Оборотнi активи Товариства станом на 31.12.2018 року - запаси - 1,6 тис. грн. Облiк
оборотних активiв ведеться вiрно, згiдно чинного законодавства, а саме "Iнструкцiя про
застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i
господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" вiд 30.11.1999 року № 291. Iншi оборотнi
активи Товариства станом на 31.12.2018 року - вiдсутнi. Зауважень до облiку оборотних
активiв не виявлено.
Розкриття iнформацiї про вiдображення зобов'язань у фiнансовiй звiтностi
Бухгалтерський облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО та Iнструкцiї
про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку вiд 30.11.99 року № 291. Реальнiсть
розмiру всiх статей пасиву балансу в частинi зобов'язань станом на 31.12.2018 року, а саме в
III роздiлi "Поточнi зобов'язання i забезпечення" пiдтверджуються актами звiрки з
кредиторами та даними iнвентаризацiї, яка проведена згiдно з вимогами чинного
законодавства. Фактичнi данi про зобов'язання Товариства вiрно вiдображенi у статтi балансу
- поточна кредиторська заборгованiсть за: товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018 року 8039,6 тис. грн, розрахунки з бюджетом станом на 31.12.2018 року - 403,3 тис. грн, розрахунки
з оплати працi станом на 31.12.2018 року - 10,0 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2018 року - 319,7 тис. грн.
Iнформацiя про вiдсутнiсть у заявника прострочених зобов'язань щодо сплати податкiв
(наявнiсть/вiдсутнiсть податкового боргу) та зборiв
Простроченi зобов'язання щодо сплати податкiв та зборiв не виявлено.
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 Статуту ПРАТ "ТОДЕФ", станом на 12.09.2017 року статутний капiтал
сформовано повнiстю, що становить 546 167,25 грн. (П'ятсот сорок шiсть тисяч сто шiстдесят
сiм гривень 25 коп.). та подiлений на 2 184 669 (Два мiльйони сто вiсiмдесят чотири тисячi
шiстсот шiстдесят дев'ять) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн кожна.
Величина статутного капiталу згiдно з установчими документами наступна:
Станом на 31.12.2018 року статутний капiтал сформовано повнiстю, що становить 546 167,25
грн. (П'ятсот сорок шiсть тисяч сто шiстдесят сiм гривень 25 коп.)
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%.
Величина статутного капiталу згiдно з установчими документами наступна:
Зареєстрований статутний капiтал - 546,2 тис. грн;
Сплачений статутний капiтал - 546,2 тис. грн;
Станом на 31.12.2018 року статутний капiтал Товариства сформовано та сплачено в розмiрi
546,2 тис. грн.
Станом на 01.01.2018 р. нерозподiлений прибуток Товариства становив 7 992,8 тис. грн,

станом на 31.12.2018 року нерозподiлений прибуток складає 10 252,0 тис. грн.
Структура власного капiталу Товариства:
Стаття Балансу
На початок звiтного
На кiнець звiтного
року, тис грн
року, тис грн.
Зареєстрований (пайовий) капiтал
546,2
546,2
Додатковий капiтал
5757,2
5 757,2
Резервний капiтал
138,4
138,4
Нерозподiлений прибуток
(непокритий збиток)
992,8
10 252,0
Неоплачений капiтал
Усього
434,6
16 693,8
На нашу думку, iнформацiя про власний капiтал достовiрно та справедливо вiдображена у
фiнансовiй звiтностi i вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку.
Розкриття iнформацiї про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв
Балансова вартiсть чистих активiв Товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на
31.12.2018 року складають:
Необоротнi активи
15 322,9 тис. грн.
Оборотнi активи
10 143,5 тис. грн.
РАЗОМ активи
25 466, 4 тис. грн.
Довгостроковi зобов'язання
Поточнi зобов'язання
8 772, 6 тис. грн.
РАЗОМ зобов'язання
8 772, 6 тис. грн.
Чистi активи:
РАЗОМ активи мiнус РАЗОМ зобов'язання 16 693,8 тис. грн.
Станом на 31.12.2018 року вартiсть чистих активiв складає 16 693,8 тис. грн i визначена згiдно
чинного законодавства.
Аналiз фiнансового стану
Для проведення аналiзу фiнансових показникiв Товариства використано фiнансову звiтнiсть
станом на 31.12.2018 року, у складi: Фiнансового звiту суб'єкта малого пiдприємництва станом
на 31.12.2018 року, а саме:
Баланс (Форма №1-м);
Звiт про фiнансовi результати (Форма №2-м);
Економiчна оцiнка фiнансового стану Товариства на 01.01.2018 року та на 31.12.2018 року
проводилась на пiдставi розрахункiв наступних показникiв:
1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К абс.л.) обчислюється як вiдношення грошових засобiв,
їхнiх еквiвалентiв 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 01.01.2018 р. = 523,0/6553,7= 0,0798
К абс.л 31.12.2018 р. = 260,1/8772,6= 0,0296
2. Загальний коефiцiєнт лiквiдностi характеризує достатнiсть обiгових коштiв без урахування
матерiальних запасiв та затрат для погашення боргiв:
Кзаг.лiкв. 01.01.2018 р.= 5187,3/6553,7= 0,791
Кзаг.лiкв. 31.12.2018 р.= 10143,5/8772,6= 1,156
3. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) характеризує вiдношення власних та
прирiвняних до них коштiв до сукупних активiв Товариства:

К авт. 01.01.2018 р.= 14434,6/20988,3= 0,688
К авт. 31.12.2018 р.= 16693,8/25466,4= 0,655
4. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом розраховується як вiдношення
залучених коштiв до власних. Оптимальне значення показника: 0,5:1,0:
К покр. 01.01.2018 р. = 6553,7/14434,6= 0,454
К покр. 31.12.2018 р. = 8772,6/16693,8= 0,525
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується як вiдношення чистого прибутку до
середньорiчної вартостi активiв Товариства:
Крент. 31.12.2018 р. = 2259,2/((20988,3+25466,4)/2)= 0,0970557
Основнi показники фiнансового стану ПРАТ "ТОДЕФ" станом на 01.01.2018 року та на
31.12.2018 року наведенi в таблицi.
ПОКАЗНИК

Оптимальне значення ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
На 01.01.2018 р.
На 31.12.2018 р.
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
0,25:0,5
0,0798
0,0296
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi
>1
0,791
1,156
3.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi
(автономiї)
>0,5
0,688
0,655
4. Коефiцiєнт структури капiталу
<1
0,454
0,525
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв
Якнайбiльше
0,0970557
Iнформацiя про пов'язаних осiб
Вiдповiдно до вимог 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, незалежно вiд
наданого запиту з метою впевненостi щодо наявностi або вiдсутностi таких операцiй.
Протягом 2018 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 з цiнних паперiв та фондового ринку.
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").
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 про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов'язань, ймовiрнiсть
визнання яких на балансi є достатньо високою
В ходi аудиторської перевiрки аудиторами факту про наявнiсть та обсяг непередбачених
активiв/або зобов'язань, ймовiрнiсть визнання яких на балансi є достатньо високою не
виявлено.
Iнформацiя щодо iншої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Законiв України та нормативноправових 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 аудиторами запити до управлiнського персоналу Товариства та аналiтичнi
процедури. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та
iншою iнформацiєю не встановлено.

