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

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

Голова правлiння



Лєнь Є.О.
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)


Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00241206
4. Місцезнаходження: 03062, м. Київ, проспект Перемоги,будинок 65
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 400-0555, (044) 443-9333
6. Адреса електронної пошти: vizovi@kamet.com.ua
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 22.04.2020, Затвердити рiчну iнформацiя емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) за 2019 рiк.
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



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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

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

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції емітента

9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

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

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

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

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

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

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

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

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

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

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

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

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів

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

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

29. Річна фінансова звітність
X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня тому що емiтент не проводив рейтингової оцiнки; 
Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента вiдсутня, тому що фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає;
Iнформацiя про судовi справи емiтента (дочiрнiх пiдприємств немає) вiдсутня тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi, а також судових справ, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi немає; 
Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента вiдсутня тому що штрафних санкцiй, накладених органами державної влади у звiтному перiодi не було;
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення вiдсутня тому що в звiтному перiодi таких фактiв не було; 
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) вiдсутня тому що засновники емiтента не є акцiонерами на кiнець звiтного перiоду; 
Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент вiдсутня тому що власного кодексу корпоративного управлiння немає; 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати вiдсутня тому що емiтент не вирiшував добровiльно застосувавати iншi кодекси корпоративного управлiння; 
Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги вiдсутня тому що такої практики немає; 
Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня тому що товариство не випускало облiгацiй; 
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня тому що товариство не випускало iншi цiннi папери; 
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня тому що товариство не випускало похiднi цiннi папери; 
Iнформацiя придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду вiдсутня тому що товариство не придбавало власнi акцiї протягом звiтного перiоду викуплених власних акцiй немає;
Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня тому що таких змiн в звiтному перiодi не було;
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента вiдсутня тому що iншi цiннi папери (крiм акцiй) не випускалиь; 
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента вiдсутня тому що, працiвники емiтента не володiють акцiями емiтента у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу емiтента; 
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутня тому що обмежень немає;
Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi вiдсутня тому що таких голосуючих акцiй немає;
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами вiдсутня тому що дивiденди у звiтному перiодi виплата дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не здiйснювалась; 
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента вiдсутня тому що такої iнформацiї у емiтента немає; 
Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутня тому що таких договорiв та/або правочинiв немає; 
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi; iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря; iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй. iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва); iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; iнформацiя вчинення значних правочинiв; iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть; рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня тому що приватне акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, не зобов'язано розкривати цю iнформацiю.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45 вiдсутня тому що товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.


ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	АО1 № 247576
3. Дата проведення державної реєстрації
	14.06.2001
4. Територія (область)
	м.Київ
5. Статутний капітал (грн) 
	22000000
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)
	62
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
	72.19 - Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
	28.29 - Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н.в.i.у
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку
	320649
3) Поточний рахунок
	UA783206490000026007052732010
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	АТ "Укрексiмбанк"
5) МФО банку
	322313
6) Поточний рахунок
	UA143223130000026005000026570

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIНТЕЗ-ОЙЛ"
2) Організаційно-правова форма
	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	36962529
4) Місцезнаходження
	01033, м. Київ, ВУЛИЦЯ ТАРАСIВСЬКА, будинок 38, примiщення 1-4
5) Опис 
	Форма участi: засновник. Вiдсоток часток, що належать емiтенту в юридичнiй особi: 57,04%. Активи, наданi емiтентом у якостi внеску: 9249073.07 грн. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: у вiдповiдностi до Статуту Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIНТЕЗ-ОЙЛ" та чинного законодавства України.


XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було.


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): 62. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 7. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)  (осiб):1. Фонд оплати працi: 8262,0 тис.грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 1457,0 тис. грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента:емiтент щороку видiляє кошти на забезпечення вiдповiдної квалiфiкацiї працiвникiв, оплачує вартiсть курсiв пiдвищення квалiфiкацiї, проводить навчання нових працiвникiв. 


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

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Спiльна дiяльнiсть не проводиться

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
З боку третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Стислий виклад основних положень облiкової полiтики:
При первiсному визнаннi основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання або створення. Пiсля визнання основнi засоби облiковуються за iсторичною вартiстю за мiнусом суми амортизацiї.
Амортизацiя по всiх групах нараховується прямолiнiйним методом. Базою для нарахування амортизацiї дiючих основних засобiв є їх первiсна вартiсть. 
Термiни корисного використання основних засобiв вiд 5 до 50 рокiв
Прибутки та збитки, що виникають у результатi вибуття основних засобiв, визначаються на основi їх балансової вартостi i враховуються при розрахунку суми прибутку(збитку).
Витрати на ремонт вiдображаються у звiтi про прибутки й збитки в момент їх виникнення.
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок - первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Собiвартiсть одиницi запасiв при вибуттi визначається на пiдставi методу ФIФО, тобто по собiвартостi перших за часом надходження запасiв.
Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни її придбання, комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдображаються за справедливою вартiстю. Iнвестицiї справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Основнi види продукцiї або послуг: товариство надає послуги з надання в оренду власних нежитлових (офiсних i виробничо-промислових) примiщень (Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20). Загальний обсяг наданих послуг за 2019 р.: 38065,0 тис. грн., з яких послуги з Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20), саме надання в оренду  нежитлових примiщень ,що за результатами 2019 року становить 100% рiчного доходу й складає 36 608 тис. грн. Середньомiсячний дохiд вiд здачi в оренду власних нежитлових примiщень склав 3050,7 тис. грн.  Середньореалiзацiйна цiна з оренди одного квадратного метра нежитлових площ у 2019 роцi склала 184,5 грн.  Сума виручки: 36 608 тис.грн. Загальна сума експорту 0,00грн тис.грн. Частка експорту в загальному обсязi продажiв :0. Найбiльш перспективними є послуги з надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. Дiяльнiсть товариства вiд сезонних змiн  не залежить.  Фiнансовi ризики.  Дiяльнiсть Товариства пiддається впливу безлiчi фiнансових ризикiв, включаючи ефект вiд змiни ринкових цiн, коливань валютних курсiв. Керiвництво Товариства  веде полiтику, спрямовану на попередження й зменшення впливу таких ризикiв. Кредитнi ризики. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно пiддаються впливу кредитного ризику, в основному представленi торговою дебiторською заборгованiстю та грошовими коштами та еквiвалентами. Ризик лiквiдностi. Для управлiння ризиком лiквiдностi керiвництво Товариства проводить полiтику управлiння активами й зобов'язаннями, спрямовану на недопущення розривiв у строках платежiв, що виражається в здатностi мобiлiзацiї лiквiдних активiв для погашення поточних зобов'язань. Податкове законодавство. Через наявнiсть в українському законодавствi в сферi господарської дiяльностi та, зокрема, у податковому законодавствi, норм, що допускають неоднозначне тлумачення, а також з огляду на сформовану в умовах загальної нестабiльностi практику непередбаченої оцiнки податковими органами фактiв господарської дiяльностi, у тому числi непередбаченого вiднесення дiй Товариств до тих або iнших їх видiв при вiдсутностi нормативних критерiїв для цього, оцiнка керiвництвом фактiв господарської дiяльностi Товариства може не збiгатися з iнтерпретацiєю цих фактiв податковими органами. Якщо яка-небудь операцiя буде оскаржена податковими органами, Товариству можуть бути донарахованi суми податкiв, а також можливi штрафи й пенi. Перiод, протягом якого податковi органи можуть здiйснити перевiрку, становить три роки. Фiнансовi ризики. Дiяльнiсть Товариства пiддається впливу безлiчi фiнансових ризикiв, включаючи ефект вiд змiни ринкових цiн, коливань валютних курсiв. Керiвництво Товариства  веде полiтику, спрямовану на попередження й зменшення впливу таких ризикiв. Управлiння ризиками здiйснюється Адмiнiстрацiєю Товариства.Кредитнi ризики. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно пiддаються впливу кредитного ризику, в основному представленi торговою дебiторською заборгованiстю та грошовими коштами та еквiвалентами. Ризик лiквiдностi. Для управлiння ризиком лiквiдностi керiвництво Товариства проводить полiтику управлiння активами й зобов'язаннями, спрямовану на недопущення розривiв у строках платежiв, що виражається в здатностi мобiлiзацiї лiквiдних активiв для погашення поточних зобов'язань.Податкове законодавство. Через наявнiсть в українському законодавствi в сферi господарської дiяльностi та, зокрема, у податковому законодавствi, норм, що допускають неоднозначне тлумачення, а також з огляду на сформовану в умовах загальної нестабiльностi практику непередбаченої оцiнки податковими органами фактiв господарської дiяльностi, у тому числi непередбаченого вiднесення дiй Товариств до тих або iнших їх видiв при вiдсутностi нормативних критерiїв для цього, оцiнка керiвництвом фактiв господарської дiяльностi Товариства може не збiгатися з iнтерпретацiєю цих фактiв податковими органами.Якщо яка-небудь операцiя буде оскаржена податковими органами, Товариству можуть бути донарахованi суми податкiв, а також можливi штрафи й пенi. Перiод, протягом якого податковi органи можуть здiйснити перевiрку, становить три роки.Управлiння ризиками здiйснюється Адмiнiстрацiєю Товариства. Для зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi Товариство здiйснює накопичення фiнансових ресурсiв. Заходи щодо розширення виробництва та ринкiв збуту: вивчення ринку та  рекламаДля розширення виробництва та ринкiв збуту Товариство бере участь у виставках .Канали збуту й методи продажу: основнi замовники та їх партнери, прямi продажi. До основних джерел сировини, вiд яких  безпосередньо залежить надання послуг з оренди майна  можна вiднести: електроенергiю (постачальник - ПАТ "Київенерго"), газопостачання (постачальник - ПАТ "Київгаз"), водопостачання та водовiдведення (постачальник - ПАТ АК "Київводоканал"). Протягом звiтного 2019 року цiни на усi вищезазначенi послуги (енергоносiї) мали постiйну динамiку зростання, проте були доступнi в достатнiй кiлькостi  для придбання споживачем (рАТ "КАМЕТ"). Галузь виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть Товариство, переживає занепад та практично не розвивається, незважаючи на великий потенцiал, що залишився пiсля розпаду СРСР.Товариство майже не впроваджує нових технологiй в своєму виробництвi.Становище Товариства на ринку стабiльне.Конкуренцiю Товариству складає Iнститут проблем лиття, що знаходиться в м.КиєвiТовариство здiйснює штучне виробництво та ексклюзивнi розробки вiдповiдно до технiчних замовлень. Перспективним планом розвитку Товариства збiльшення ринку збуту завдяку пошуку нових замовникiв. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання:5 юридичних осiб. Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть лише в Українi, 100% доходiв за звiтний рiк отримано в Українi.


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 за останнi 5 рокiв - обладнання виробничого призначення. За останнi 5 рокiв значних вiдчужень активiв не було.
Значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю не планується.


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
Товариство володiє такими основними засобами: будiвля за адресою м. Київ, пр. Перемоги, 65, обладання, офiснi меблi, комп'ютерна технiка, якi утримуються на балансi Товариства та знаходяться за адресою м. Київ, пр. Перемоги, 65. Об'єктiв оренди та будь-яких значних правочинiв щодо основних засобiв немає. Ступiнь використання обладнання - 100%. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства не  iснують. Капiтальне будiвництво, розширення або удосконалення основних засобiв не планується.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента - економiчна криза зменшила коло замовникiв та вiдповiдно  кiлькiсть замовлень.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв та кредитних ресурсiв. Робочого капiталу для поточних потреб Товариства достатньо. Фахiвцi емiтента не здiйснювали оцiнку можливих шляхiв покращення лiквiдностi.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Усi договори, що укладенi, виконанi в повному обсязi або в межах етапiв, обумовлених договорами.

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)
Колектив товариства планує в наступному та подальших роках брати участь в спiльних проектах з пiдприємствами м.Києва. Стратегiя, щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану дiяльностi на рiк вiдсутня. Фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому: нестабiльнiсть законодавчої бази; можливi змiни в оподаткуваннi та кредитно-фiнансовiй полiтицi держави; погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
У звiтному перiодi дослiдження та розробки 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
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.Iнформацiї про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi немає.


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Правлiння
колегiальний орган
Голова правлiння: Лєнь Євген Олексiйович;
Члени правлiння: 
Власюк Ольга Володимирiвна;
Черевань Олександр Вiкторович
Наглядова рада
колегiальний орган, комiтетiв в складi наглядової ради не створено
Голова наглядової ради: Сєнiчкiн Олексiй Миколайович.
Члени наглядової ради: Корнейчук Наталiя Костянтинiвна, Ювченко Юрiй Анатолiйович.	
Загальнi збори
акцiонери
акцiонери згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Голова правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Лєнь Євген Олексiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1953
5) Освіта
	Вища, Ворошиловградський машинобудiвний iнститут. Iнженер-механiк
6) Стаж роботи (років)
	39
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	АКБ "Європейський", 19364130, Начальник адмiнiстративно-господарського управлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	27.04.2015, обрано до переобрання
9) Опис
	Отримує винагороду згiдно iз штатним розписом, в 2019 роцi було виплачено: 305611,00грн. грн.,у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник адмiнiстративно-господарського управлiння. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. 


1) Посада
	Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Власюк Ольга Володимирiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1954
5) Освіта
	Вища, Київський iнститут народного господарства, економiст
6) Стаж роботи (років)
	42
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ "КАМЕТ", 00241206, начальник ПЕО
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	08.04.2011, обрано до переобрання
9) Опис
	Розмiр виплаченої винагороди - згiдно зi штатним розписом, в 2019 роцi було виплачено: 210762,00 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 42 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - економiст, заступник головного економiста. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 


1) Посада
	Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Черевань Олександр Вiкторович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1952
5) Освіта
	Вища, Днiпропетровський гiрничий iнститут. Iнженер-електрик
6) Стаж роботи (років)
	45
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	IФГ "ТАС", 30929821, голова наглядової ради
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	08.04.2011, обрано до переобрання
9) Опис
	Розмiр виплаченої винагороди - згiдно зi штатним розписом, в 2019 роцi було виплачено: 302265,00 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 45 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - голова наглядової ради. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 

1) Посада
	Голова Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Сєнiчкiн Олексiй Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1968
5) Освіта
	Вища, Нацiональна академiя СБУ, юрист
6) Стаж роботи (років)
	31
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "Камет ойл", 38506296, директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2019, обрано до переобрання
9) Опис
	Розмiр виплаченої винагороди - згiдно затвердженого кошторису, в 2019 роцi було виплачено: 185409,00 грн., у натуральнiй формi - не виплачувалася.   Посадова особа не є: незалежним директором, акцiонером товариства,  представником групи акцiонерiв.  Посадова особа є представником акцiонера.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 30 рокiв Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: директор. 
Голова наглядової ради Сєнiчкiн О. М. одночасно є директором ТОВ "Камет ойл", 38506296 (03062, м.Київ, проспект Перемоги, буд. 65). 


1) Посада
	Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Дьоменко Iгор Дмитрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1974
5) Освіта
	Вища, Київський автомобiльно-дорожнiй iнститут.
6) Стаж роботи (років)
	24
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ЗАТ "Київський суднобудiвний-судноремонтний завод", 03149949, юрисконсульт
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2019, обрано до переобрання
9) Опис
	Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi - не виплачувалась (не передбачена). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 24 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - юрисконсульт. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.



1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Iваницька Наталiя Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1966
5) Освіта
	Вища, Київський славiстичний унiверситет, магiстр з бух.облiку та аудиту
6) Стаж роботи (років)
	36
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ЗАТ "К-Транс", 31916182,  Головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	05.09.2008, обрано безстроково
9) Опис
	Розмiр виплаченої винагороди - згiдно зi штатним розписом, в 2019 роцi було виплачено: 294425,00 грн.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 36 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв -головний бухгалтер. Посадова особа займає посаду заступника директора в ТОВ "КУА ПАТРIОТ"(38590189) м.Київ, пр..Перемоги,65 за сумiсництвом.

1) Посада
	Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Глєєва Марина Григорiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1985
5) Освіта
	Вища. Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут"
6) Стаж роботи (років)
	9
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "Схiдноєвропейська iнвестицiйна компанiя", 41367842, Маркетолог 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2019, обрано на 3 роки
9) Опис
	Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi - не виплачувалась (не передбачена). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 9 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - Маркетолог. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: ТОВ "ХЕЛСI ЕНД ХЕПI"(35725498), посада: фахiвець з методiв розширення ринку збуту (маркетолог), м. Київ, вул. Саксаганського, 39-А. 

1) Посада
	Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Мельник Iгор Борисович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1961
5) Освіта
	Вища. Закiнчив Вищу школу мiлiцiї МВС СССР iм. Ф.Е. Дзержинського
6) Стаж роботи (років)
	37
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "СК "КАПIТАЛ ГРУП", 4807946, начальник автогосподарства
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2019, обрано на 3 роки
9) Опис
	Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi - не виплачувалась (не передбачена). 
 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 37 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - старший водiй, начальник автогосподарства.  Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: ТОВ "ХЕЛСI ЕНД ХЕПI"(35725498), посада: Начальник автогосподарства, м. Київ, вул. Саксаганського, 39-А. 


1) Посада
	Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Корнейчук Наталiя Костянтинiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1980
5) Освіта
	Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет
6) Стаж роботи (років)
	18
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "СК "КАПIТАЛ ГРУП", 34807946, Заступник фiнансового директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2019, обрано на 3 роки
9) Опис
	Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi - не виплачувалась (не передбачена). 
Посадова особа є представником акцiонера.  Посадова особа не є акцiонером товариства,  представником групи акцiонерiв, незалежним директором 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер. Член наглядової ради Корнейчук Н. К. одночасно є головним бухгалтером ТОВ "КУА "ПАТРIОТ",38590189 (03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65) та заступником фiнансового  директора ПрАТ "КАМЕТ", 00241206, 03062, м. Київ, проспект Перемоги,будинок 65 (за сумiсництвом).


1) Посада
	Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Ювченко Юрiй Анатолiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1984
5) Освіта
	Вища юридична, Нацiональна академiя внутрiшнiх справ
6) Стаж роботи (років)
	15
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Страхова компанiя "КАПIТАЛ ГРУП", 34807946,  менеджер з права
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2019, обрано на 3 роки
9) Опис
	Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi - не виплачувалась (не передбачена). 
Посадова особа є представником акцiонера.  Посадова особа не є акцiонером товариства,  представником групи акцiонерiв, незалежним директором. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: менеджер з права. 
Член наглядової ради Ювченко Ю. А. одночасно є менеджером з права ТОВ "КУА "ПАТРIОТ",38590189  (03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65) та в.о. директора ТОВ "Радомишльська деревообробна компанiя" 34065060, (Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Котовського, 33). 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Емiтент планує продовжувати здiйснювати свою дiяльнiсть у сферi машинобудiвного виробництва, у т.ч.: ливарного, зварювального, антикорозiйного, полiмерного та декоративного покриття, а також в сферi комп'ютерних технологiй i надання в оренду нежитлових примiщень. 


2. Інформація про розвиток емітента
ПрАТ ""КАМЕТ" є науково-виробничою, проектно-конструкторською, технологiчною компанiєю машинобудiвного профiлю. Має бiльш нiж 50-рiчний досвiд роботи в сферi машинобудiвного виробництва, у т.ч.: ливарного, зварювального, антикорозiйного, полiмерного та декоративного покриття, а також в сферi комп'ютерних технологiй. 
ПрАТ ""КАМЕТ" є правонаступником усiх прав та обов'язкiв Публiчного акцiонерного товариства "КАМЕТ", що було засноване Фондом державного майна України, шляхом перетворення Державного iнституту по автоматизацiї та механiзацiї технологiй виробництва (iнститут "КАМЕТ"), у Вiдкрите акцiонерне товариство, згiдно з наказом Фонду державного майна України №47-АТ вiд 27.10.1993 року.

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:
В звiтному перiодi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не було.

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
В звiтному перiодi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не було.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
В звiтному перiодi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не було.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Власного кодексу корпоративного управлiння немає

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Iншi кодекси корпоративного управлiння емiтент не застосовує.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги 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
Власного кодексу корпоративного управлiння немає, емiтент не вирiшував добровiльно застосувавати iншi кодекси корпоративного управлiння

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
26.04.2019
Кворум зборів
99,969
Опис
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.
2.Розгляд звiту Правлiння за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 
3.Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 
4.Затвердження Звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк. 
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння та звiту ревiзiйної комiсiї
6.Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу на 31.12.2018 року. 
7.Про припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ "КАМЕТ".
8.Про обрання членiв Наглядової ради ПАТ "КАМЕТ".
9.Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї  ПАТ "КАМЕТ".
10.Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї  ПАТ "КАМЕТ".
11.Про затвердження умов контрактiв, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ "КАМЕТ" та обрання особи,  яка уповноважується на пiдписання контрактiв з членами Наглядової ради ПАТ "КАМЕТ".
12.Затвердження розподiлу прибутку ПАТ "КАМЕТ" за 2018 рiк. 
13.Про змiну типу акцiонерного Товариства. 
14.Змiна найменування Товариства.
15.Про внесення змiн до Статуту шляхом викладення його у новiй редакцiї та надання повноважень щодо його державної реєстрацiї. 
16.Про затвердження положень "Про Наглядову раду", "Про Правлiння" та "Про Ревiзiйну комiсiю" у нових редакцiях.
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рiшень:
1.Обрати Лiчильну комiсiю  у складi 3-х осiб: IВАНИЦЬКОЇ Наталiї Миколаївни, ПЕРЕСЕНЧУКА Вiктора Васильовича,НАУМЕНКА Сергiя Степановича. 
Обрати головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ЛЄНЯ Євгена Олексiйовича, секретарем рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ВЛАСЮК Ольгу Володимирiвну. Затвердити Регламент Зборiв: Виступи по питанням порядку денного до 10 хв., повторнi виступи до 5 хв., вiдповiдi на запитання до 5 хв.,внесення пропозицiй до 3 хв. Рiшення по питаннях порядку денного приймається шляхом: вирiшення питання по сутi, залишення питання без розгляду, перенесення вирiшення питання на наступнi загальнi збори акцiонерiв. Голосування по питаннях порядку денного здiйснюється акцiонерами (їх представниками) шляхом зазначення у iменних бюлетенях одного iз варiантiв голосування за пунктами внесеними до проекту порядку денного Зборiв, а саме "ЗА", "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ".
2.Затвердити заходи за результатами Звiту Правлiння за 2018 рiк.
3.Затвердити заходи за результатами Звiту Наглядової ради за 2018 рiк.
4.Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк.
5.Затвердити звiт Наглядової ради, звiт Правлiння та звiт Ревiзiйної комiсiї.
6.Затвердити рiчний фiнансовий звiт та баланс на 31.12.2018 року.
7.Припинити повноваження членiв Наглядової ради ПАТ "КАМЕТ" Шмелькової Т.Е.,  Корнейчук Н.К., Лук'янчук Н.М., Сєнiчкiна О.М. та Ювченка Ю.А.
8.Обрати до складу членiв Наглядової ради ПАТ "КАМЕТ":КОРНЕЙЧУК Наталiя Костянтинiвна - Представник акцiонера  ТОВ "КУА "ПАТРIОТ" ПНВIФЗТ "Патрiот-2"),  СЄНIЧКIНА Олексiя Миколайовича (представника ТОВ "КУА "ПАТРIОТ" ПНВIФЗТ "Патрiот-2"), ЮВЧЕНКО Юрiя Анатолiйовича (представника AVRYS LIMITED).Новообраним членам Наглядової ради протягом 3 днiв з моменту ухвалення цього рiшення, вiдповiдно до вимог ст. 57 Закону України "Про акцiонернi товариства", обрати Голову Наглядової ради.Результати кумулятивного голосування: КОРНЕЙЧУК Наталiя Костянтинiвна - Представник акцiонера  ТОВ "КУА "ПАТРIОТ" ПНВIФЗТ "Патрiот-2") - "За"- 87293 голосiв; СЄНIЧКIН Олексiй Миколайович (представник ТОВ "КУА "ПАТРIОТ" ПНВIФЗТ "Патрiот-2")- "За"- 87293 голосiв; ЮВЧЕНКО Юрiй Анатолiйович представник AVRYS LIMITED)- "За"- 87293 голосiв; 
9.Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї  ПАТ "КАМЕТ" ДЬОМЕНКО Iгоря Дмитровича, МЕЛЬНИКА Iгоря Борисовича та ГЛЄЄВОЇ Марини Григорiвни.
10.Обрати до складу членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КАМЕТ":ДЬОМЕНКО Iгоря Дмитровича,МЕЛЬНИКА  Iгоря Борисовича, ГЛЄЄВУ Марину Григорiвну.Новообраним членам Ревiзiйної комiсiї  протягом 3 днiв з моменту ухвалення цього рiшення, здiйснити обрання Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства.(Результати кумулятивного голосування: ДЬОМЕНКО Iгор Дмитрович - "За"- 87293 голосiв; МЕЛЬНИК  Iгор Борисович- "За"- 87293 голосiв; ГЛЄЄВА Марина Григорiвна- "За"- 87293 голосiв)
11.Затвердити умови контрактiв, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ "КАМЕТ". Уповноважити пiдписати контракти iз обраними членами Наглядової ради ПАТ "КАМЕТ" Голову правлiння Лєня Євгена Олексiйовича.
12.Прибуток, отриманий ПАТ "КАМЕТ" за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк, який становить  6 001 155 грн. розподiлити наступним чином: до Резервного капiталу (фонду) Товариства 0,00 грн. (0% у зв'язку iз його повним формуванням) i 
6 001 155 грн. (100%) направити на розвиток Товариства. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати.
13.Змiнити тип Товариства з Публiчного акцiонерного товариства на Приватне акцiонерне товариство.
14.У зв'язку зi змiною типу акцiонерного товариства змiнити повне найменування Товариства з Публiчне акцiонерне товариство "КАМЕТ" на Приватне акцiонерне товариство "КАМЕТ"; змiнити скорочене найменування Товариства з ПАТ "КАМЕТ" на ПрАТ "КАМЕТ", а також англiйською мовою Private Joint-Stock Company "KAMET" i скорочено PJSC "KAMET".
15.Внести змiни до Статуту Товариства, виклавши його у новiй редакцiї. Надати повноваження Головi правлiння Товариства Лєню Є.О. на вчинення дiй iз державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства з правом передоручення вказаних повноважень.
16.Затвердити положення "Про Наглядову раду", "Про Правлiння"  та "Про Ревiзiйну комiсiю" у нових редакцiях.
Всi рiшення з питань порядку денного (крiм восьмого та десятого питання порядку денного, прийняття рiшень по яким здiйснювалось шляхому кумулятивного голосування) були прийнятi 87293 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах.




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

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

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)
Iнше (зазначити)	Iншi органи не здiйснювали реєстрацiю акцiонерiв.

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

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

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

X

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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)
Iншим способом голосування не здiйснювалось

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)
Останнi позачерговi збори проводились 31.10.2014р.Були розглянутi такi питання: 1.Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборiв акцiонерiв.2.Про затвердження  порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.3.Затвердження звiту про розподiл прибутку за пiдсумками фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк. 4.Затвердження звiту про розподiл прибутку за пiдсумками фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк. 5.Про припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ "КАМЕТ".6.Про обрання членiв Наглядової ради ПАТ "КАМЕТ".7.Про затвердження положення про Наглядову раду  ПАТ "КАМЕТ" у новiй редакцiї.8.Про затвердження умов контрактiв, що укладатимуться iз членами Наглядової ради та обрання особи, яка пiдписуватиме цi контракти вiд iменi Товариства.9.Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КАМЕТ".10.Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КАМЕТ".11.Про затвердження положення про Ревiзiйну комiсiю  ПАТ "КАМЕТ" у новiй редакцiї.12.Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. 13.Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинiв.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства 
позачерговi загальнi збори в звiтному роцi не скликались
Інше (зазначити)
позачерговi загальнi збори в звiтному роцi не скликались

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: скликаних, але не проведенних чергових загальних зборiв в звiтному роцi не було.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: скликаних, але не проведенних позачергових загальних зборiв в звiтному роцi не було.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів
0
членів наглядової ради - представників акціонерів
3
членів наглядової ради - незалежних директорів
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
З питань аудиту

X
З питань призначень

X
З винагород

X
Інше (зазначити)
Комiтетiв в складi наглядової ради не створено

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтетiв в складi наглядової ради не створено

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтетiв в складi наглядової ради не створено

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член


Так
Ні
Сєнiчкiн Олексiй Миколайович
Голова наглядової ради

X
Корнейчук Наталiя Костянтинiвна
Член наглядової ради

X
Ювченко Юрiй Анатолiйович
Член наглядової ради

X
Опис:
26.04.2019р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КАМЕТ" було прийнято рiшення припинити повноваження членiв Наглядової ради ПАТ "КАМЕТ" Шмелькової Т.Е.,  Корнейчук Н.К., Лук'янчук Н.М., Сєнiчкiна О.М. та Ювченка Ю.А.
26.04.2019р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КАМЕТ" було прийнято рiшення обрати до складу членiв Наглядової ради:КОРНЕЙЧУК Наталiя Костянтинiвна - Представник акцiонера  ТОВ "КУА "ПАТРIОТ" ПНВIФЗТ "Патрiот-2"),  СЄНIЧКIНА Олексiя Миколайовича (представника ТОВ "КУА "ПАТРIОТ" ПНВIФЗТ "Патрiот-2"), ЮВЧЕНКО Юрiя Анатолiйовича (представника AVRYS LIMITED).
26.04.2019р. на засiданнi наглядової ради ПрАТ "КАМЕТ" було прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради ПрАТ "КАМЕТ" СЄНIЧКIНА Олексiя Миколайовича.

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)
Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з уповноважених представникiв юридичних осiб - акцiонерiв.Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу або Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також особи, якi згiдно законодавства України не можуть бути посадовими особами органiв управлiння Товариства.
X


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

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

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

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

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

Інше (зазначити)
Новiх членiв наглядової ради не було обрано.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
В звiтному роцi було проведено 5 засiдань наглядової ради. Загальний опис прийнятих рiшень: вирiшення органiзацiйних питань з скликання та проведення загальних зборiв; обрання голови наглядової ради; затвердження рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв (рiчного звiту) ПАТ "КАМЕТ" за 2018 рiк. 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)
Члени Наглядової ради Товариства, за винятком Голови Ради виконують свої обов'язки на загальних засадах без отримання винагороди. Голова Наглядової ради Товариства за виконання своїх посадових обов'язкiв  отримує винагороду (грошовими коштами у виглядi заробiтної плати), у сумi, передбаченої Контрактом, що затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства у межах затвердженого Кошторису Наглядової ради. Винагорода у натуральному виглядi не передбачена.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
Правлiння:
Голова правлiння: Лєнь Євген Олексiйович;
Члени правлiння: 
Власюк Ольга Володимирiвна;
Черевань Олександр Вiкторович

До функцiональних обов'язкiв Правлiння належить: розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства; визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, розробка та затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням; органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi; розробка та затвердження органiзацiйної структури Товариства; розробка та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради; затвердження Положення про оплату працi працiвникiв Товариства та розробка кошторису органiв Правлiння; затвердження внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради; вирiшення питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв; розгляд рiчного звiту та балансу Товариства; розгляд матерiалiв ревiзiй i перевiрок; заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, iнших структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття вiдповiдних рiшень; керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв, забезпечення виконання покладених на них завдань; визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; залучення експертiв до консультацiй з окремих питань дiяльностi Товариства; попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до зборiв; розробка на Загальнi збори акцiонерiв пропозицiй з питань дiяльностi Товариства та внесення цих пропозицiй на затвердження Наглядовiй радi; пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектiв стратегiчного плану  Товариства, рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових), рiчного бюджету Товариства;  iншi питання за винятком тих, що входять до компетенцiї iнших органiв та посадових осiб Товариства.

Опис
До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння товариства пiдзвiтне загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi товариства у межах, встановлених статутом товариства i законом. 
В звiтному роцi засiдань правлiння не скликалось та не проводилось.
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?  1

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів

X
Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про акції акціонерного товариства

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
Статут та iншi органiзацiйнi, фiнансовi, розпорядчi документи

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

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства 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)
Iнший орган не приймав рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора.

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

Так
Ні
З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

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

X
Інше (зазначити)
Доручень вiд iнших органiв не було.

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

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Компанiя "AVRYS LIMITED"
НЕ22788
75,24659
2
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Патрiот" ((Пайовий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд закритого типу "Патрiот-2")
38590189
23,95

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

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
88 000
680
Обмеження голосування акцiонерiв на загальних зборах вiдповiдно до вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України"
12.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Наглядова рада. Члени Наглядової ради Товариства обираються виключно з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа уповноважених представникiв  акцiонерiв. Юридична особа-акцiонер може мати не бiльше 3 (трьох) представникiв у Наглядовiй радi. Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв товариства строком на 3 (три) роки. Член наглядової ради, обраний як представник акцiонера може бути замiнений таким акцiонером у будь-який час. Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами. У разi замiни члена наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера, представником якого є вiдповiдний член наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного. Наглядова рада складається з  3 (трьох) осiб. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членiв простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, присутнiх на засiданнi або тих що приймають участь у заочному голосуваннi (опитуваннi). Обмеження щодо обрання особи Головою наглядової ради встановлюються Законом.Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
Загальнi збори акцiонерiв можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. При цьому, рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради може бути прийнято тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради тобто стосовно повного її складу. 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; у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним.
Правлiння. Членом правлiння товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї Товариства. Правлiння обриється Наглядовою Радою Товариства у кiлькостi 3 (трьох) осiб. Обранi члени Правлiння виконують свої обов'язки вiд моменту обрання до закiнчення термiну повноважень, а саме до моменту їх переобрання. Голова правлiння обирається Наглядовою радою Товариства.Повноваження Голови Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення голови колегiального виконавчого органу (Правлiння) або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Повноваження Голови або членiв Правлiння можуть бути достроково припиненi Наглядовою радою Товариства незалежно вiд причин такого припинення.
Ревiзiйна комiсiя. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами акцiонерiв виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються не рiдше нiж один раз на 3 (три) роки, у кiлькостi 3 (трьох) осiб. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя має право в будь-який час переобрати Голову Ревiзiйної комiсiї бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi членiв Ревiзiйної комiсiї.Обранi члени Ревiзiйної комiсiї виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акцiонерiв до закiнчення термiну повноважень.Пiсля закiнчення термiну повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї дiйснi до обрання Загальними зборами акцiонерiв наступного складу Ревiзiйної комiсiї або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом Товариства.Членами Ревiзiйної комiсiї Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, виконавчого органу Товариства та iншi особи, яким згiдно з законодавством України заборонено бути членами Ревiзiйної комiсiї.
У вiдповiдностi до частини 8 статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" товариство не зобов'язано розкривати їнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення. 


9) повноваження посадових осіб емітента
Наглядова рада. Наглядова рада товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Повноваження Наглядової ради: отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; заслуховувати звiти Голови правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства; залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; затвердження звiту про винагороду членiв виконавчого органу товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв; затвердження форми тексту бюлетеня для голосування; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв товариства ; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства та керiвника внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства; розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду у разi вiднесення статутом товариства питання про призначення та звiльнення голови та членiв виконавчого органу до виключної компетенцiї наглядової ради; обрання Реєстрацiйної комiсiї, обрання аудитора (аудиторської фiрми) товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) товариства для прийняття рiшення щодо нього; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";  визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв товариства; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65-65-1  Закону України "Про акцiонернi товариства"; обрання особи, яка вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв та головує на них. Голова Наглядової ради: органiзовує роботу Наглядової ради; скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання книги протоколiв Наглядової ради.
Правлiння. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства є Правлiння Товариства, яке очолює Голова правлiння. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради. Повноваження Правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням "Про Правлiння"; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти Статутiв дочiрнiх пiдприємств, положень про фiлiї, представництва; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб'єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в Статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в Статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення будь-яких правочинiв (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради, якщо отримання такої  згоди передбачено Законом; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово- розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства. Правлiння здiйснює пiдготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборiв, забезпечує та сприяє дiяльностi Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. До компетенцiї Голови правлiння Товариства належать: вирiшення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розпису Товариства; визначення посадових окладiв, форм та систем оплати працi працiвникiв Товариства та iнших осiб, що залучаються до роботи згiдно iз законодавством України; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за винятком посадових осiб Товариства); органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства; право пiдпису вiд iменi Товариства довiреностей; вiдкриття рахункiв у банках та iнших фiнансових установах; укладення та пiдписання вiд iменi Товариства будь-яких договорiв, угод, контрактiв, у тому числi, пов'язаних з вiдчуженням або списанням майна Товариства, залученням кредитних коштiв та заставою майна Товариства,  органiзацiя  їх виконання, змiни, їх розiрвання, у межах повноважень, наданих Статутом;  видання наказiв та розпоряджень з питань дiяльностi Товариства; розпорядження вiдповiдно до Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства; приймання та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, застосування заходiв заохочення та дисциплiнарного стягнення; призначення та звiльнення з посади керiвникiв пiдроздiлiв, призначення яких не входить до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради Товариства; затвердження зразкiв печаток, штампiв, фiрмових бланкiв; фiрмового знаку, а також iнших реквiзитiв; подання на затвердження Загальним зборам рiчного звiту i балансу Товариства, висновкiв незалежного аудитора та Ревiзора Товариства; забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; органiзацiя та забезпечення проведення Загальних зборiв; пiдписання вiд iменi Товариства, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв Статуту (його нової редакцiї) та/або змiн (доповнень) до Статуту Товариства; виконання iнших функцiй, якi випливають з Статуту, законодавства України або переданi йому за рiшенням iнших органiв Товариства. Голова правлiння видає накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. 
Ревiзiйна комiсiя. Повноваження Ревiзiйної комiсiї: Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства", Статутом або внутрiшнiми положеннями товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Ревiзiйна комiсiя Товариства здiйснює свою дiяльнiсть шляхом проведення планових та позапланових перевiрок документацiї Товариства, а також службових розслiдувань за фактами виявлених порушень. Ревiзiйна комiсiя Товариства проводить службовi розслiдування за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради Товариства про залучення до участi у перевiрцi за рахунок Товариства незалежних аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв. Ревiзiйна комiсiя в межах своєї компетенцiї розглядає: фiнансово господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств; дотримання визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв; дотримання дiючого законодавства України; виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, правильностi зроблених розрахункiв; здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, трудовим, фiнансовим i матерiальним ресурсам, роботi з усiма видами цiнних паперiв; правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i законностi вiдображених в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства; своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами, постачальниками, пiдрядчиками тощо; використання коштiв резервного капiталу i прибутку; виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми ревiзiями; ведення розрахункiв з учасниками при внесеннi ними внескiв та виходi iз Товариства; матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також розслiдування i затверджує їхнi висновки. Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства мають право: вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань; вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства; брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Наглядової ради Товариства; проводити службовi розслiдування; вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради Товариства питання стосовно дiяльностi посадових осiб Товариства; вимагати залучення до участi в перевiрках працiвникiв Товариства; Голова Ревiзiйної комiсiї: керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її членами; скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї; головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; органiзує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Ревiзiйною комiсiєю або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною комiсiєю рiшення; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами; виконує iншi функцiї, якi визначенi Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю", або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.


10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління


Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів


З метою формування нашого професійного судження та висловлення думки щодо дотримання Товариством положень законодавчих та нормативних актів, нами розглянуті наступні питання та сформовані відповідні висновки.
Відповідно до статті 19 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердженого Верховною Радою Украйни 17.09.2008 за № №514-VI (з врахуванням всіх змін та доповнень), резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік. На звітну дату Товариством створено резервний фонд відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
Формування органів корпоративного управління ПрАТ «КАМЕТ» здійснюється відповідно до Статуту, затвердженого Загальними Зборами Акціонерів. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Правління. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Загальні збори обирають Ревізора. У приватних акціонерних товариствах з кількістю акціонерів 10 і більше осіб створення наглядової ради є обов’язковим (п. 2 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства»). Протоколом №35 чергових Загальних зборів акціонерів від 26.04.2019 року обрано членів Наглядової ради Товариства . Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Правління. В цілому, стан корпоративного управління ПрАТ «КАМЕТ» відповідає діючому законодавству України.
Нами перевірено інформацію, наведену в Звіті з корпоративного управління ПрАТ «КАМЕТ», та не виявлено розбіжностей з фінансовою звітністю Товариства за 2019 рік.  
Згідно з п. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Аудитором підтверджується, що Товариством виконуються вимоги щодо щорічного скликання загальних зборів, на які виносяться зокрема наступні питання: затвердження річного звіту товариства, розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.
Товариством протягом 2019 року не вчинювались значні правочини.



     



Основні відомості про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Венгер і Партнери» зареєстроване Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією 14.12.2009. 
Код ЄДРПОУ: 36852079.
●  Свідоцтво про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 4363 від 
14.07.2010, видане на підставі рішення АПУ від 14.07.2010 №219/3, яке чинне до 28.05.2020.
·	Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 1595 (рішення АПУ №363/5 від 12.07.2018, чинне до 31.12.2023).
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Венгер і Партнери» включене до Реєстру аудиторських фірм, які мають право проводити обов’язковий аудит.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Сидорчук Таїса Володимирівна, (Сертифікат аудитора № 006567 виданий рішенням Аудиторської Палати України від 23.04.2009 № 291/2 .)

Місцезнаходження: 03062, м. Київ, пр-т Перемоги, 65, корпус Б, офіс 357,          тел. (044) 223-78-10, (050) 336-33-16, електрона адреса: TVSYDORCHUK@afvip.kiev.ua, сайт: http://afvip.kiev.ua



Від імені ТОВ «АФ «ВІП» Генеральний Директор _________________ С.Х. Сапсай
     (Сертифікат аудитора № 007375, виданий рішенням Аудиторської Палати України від 28.07.2016 № 327/2).

     Дата складання аудиторського висновку «20» квітня 2020 року.





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



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





Прості іменні
Привілейовані іменні
Компанiя "AVRYS LIMITED"
НЕ22788
1097, Кiпр, м. Нiкосiя, вулиця Дiагороу, корпус Кермiя, кв 104
66 217
75,24659
66 217
0
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Патрiот" ((Пайовий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд закритого типу "Патрiот-2")
38590189
03062, м.Київ, пр-т Перемоги, 65
21 076
23,95
21 076
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні





Усього
87 293
99,19659
87 293
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
простi
88 000
250,00
Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав. Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах акцiонерiв, окрiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.Акцiонери, мають право: Брати участь в управлiннi Товариством. Брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди). Отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства. Вносити пропозицiї на розгляд Загальних зборiв та iнших органiв Товариства.У разi емiсiї Товариством додаткових акцiй користуватися переважним правом на придбання додатково розмiщуваних акцiй Товариства в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi належних акцiонеру простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. У разi лiквiдацiї Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартостi пропорцiйно до вартостi належних їм акцiй Товариства. Продавати чи iншим чином вiдчужувати належнi йому акцiї без згоди iнших акцiонерiв та Товариства. Акцiонер товариства має переважне право на придбання акцiй додаткової емiсiї. Вимагати викупу Товариством всiх чи частини належних акцiонеру акцiй у випадках i в порядку, передбачених законодавством України i Статутом. Продати акцiї Товариству в разi, якщо Товариством прийнято рiшення про придбання таких акцiй. У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушенi цивiльнi права, в тому числi вимагати вiд Товариства вiдшкодування збиткiв. Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками 5 або бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства вiд загальної кiлькостi розмiщених голосуючих акцiй Товариства на дату внесення пропозицiй, мають право внести пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв в порядку, передбаченому законодавством України. Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками 10 або бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства вiд загальної кiлькостi розмiщених голосуючих акцiй Товариства, мають право: призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв; вимагати, а в передбачених законодавством України випадках -  скликати позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства. Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства вiд загальної кiлькостi розмiщених голосуючих акцiй Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства. Акцiонери зобов'язанi: Дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства. Виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю. Оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та засобами, що передбаченi Статутом. Не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Акцiонери Товариства вправi укласти мiж собою договiр, за яким на акцiонерiв покладаються додатковi обов'язки, у тому числi обов'язок участi у Загальних зборах акцiонерiв, i передбачається вiдповiдальнiсть за його порушення. Акцiонери можуть вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв Товариства.
немає
Примітки:
Акцiонери також мають iншi права та обов'язки, передбаченi чинним законодавством України та Статутом.
XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
28.01.2010
02/10/1/10
Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi
UA4000123152
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
250
88 000
22 000 000
100
Опис
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 02/10/1/10 дата реєстрацiї 28.01.2010 р., видане 10.06.2011р, Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi у зв'язку iз змiною найменування. Спосiб розмiщення - при змiнi найменування розмiщення не здiйснювалось. Дострокове погашення не передбачено.
Торговля акцiями Товариства на зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї Товариство вiльно обертаються на територiї України. В звiтному роцi фактiв включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi не було. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випускiв акцiй та iнших видiв цiнних паперiв.



XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
91 950
91 455
0
0
91 950
91 455
  будівлі та споруди
1 220
1 104
0
0
1 220
1 104
  машини та обладнання
797
700
0
0
797
700
  транспортні засоби
532
324
0
0
532
324
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
89 401
89 327
0
0
89 401
89 327
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
91 950
91 455
0
0
91 950
91 455
Опис
Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами):
будiвлi та споруди- 45 рокiв
 машини та обладнання- 25 рокiв
транспортнi засоби- 5 рокiв
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 12 рокiв
Станом на 31.12.2019р. первiсна вартiсть основних засобiв складала 11107 тис.грн, сума зносу основних засобiв - 8704 тис.грн., залишкова вартiсть - 2403 тис.грн. 
Ступiнь їх зносу - 78,36%
Ступiнь їх використання - 100%
Суттєвi змiн у вартостi основних засобiв не було. 
Обмежень на використання майна Товариства немає.




2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
137 572
131 838
Статутний капітал (тис.грн)
22 000
22 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
22 000
22 000
Опис
Розраховується за Методичними рекомендацiями по визначенню вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схваленими рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485
Висновок
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
501
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
519
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
1 020
X
X
Опис
До рядка "Iншi зобов'язання та забезпечення" вiднесено наступнi даннi в тис.грн.:  поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами-1; поточнi забезпечення-160; iншi поточнi  зобов'язання -358.
Товариство не має зобов'язань за кредитами банку, цiнними паперами, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, фiнансової допомоги на зворотнiй основi.


6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
2092, м.Київ, вул. Тропiнiна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.10.2013
Міжміський код та телефон
(044) 591-04-00
Факс
(044) 591-04-37
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис
Публiчне акцiонерне товариство " Нацiональний депозитарiй України" - депозитарiй, який обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства. Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону України "Про депозитарну систему України", акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Комiсiєю 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). В зв'язку з цим замiсть Номеру лiцензiї або iншого документу вказано № рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї  Правил Центрального депозитарiю та замiсть дати видачi лiцензiї або iншого документа вказана дата прийняття рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї  Правил Центрального депозитарiю.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Емкон-Аудит"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
37153128
Місцезнаходження
03057, м.Київ, вул. Євгенiї Мiрошниченко, будинок 10-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
4374
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
23.09.2010
Міжміський код та телефон
(044) 222-69-41
Факс
(044) 222-69-41
Вид діяльності
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис
Надає послуги емiтенту у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування. 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  "ТI-IНВЕСТ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
37833036
Місцезнаходження
01062, м.Київ, вул. С. Петлюри,30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ №263145
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
12.06.2013
Міжміський код та телефон
(044) 584-38-28
Факс
(044) 584-38-28
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис
Договiр № Е-5/10 вiд 25.02.2010р. Реєстр передано 25.02.2010р. Вiдкриття рахункiв власникам акцiй Товариства та зарахування акцiй на рахунки власникiв акцiй Товариства. Виконання функцiй депозитарної установи. Вступ в дiю лiцензiї - 12.10.2013р. Термiн дiї - необмежений.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "ДАР"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
41347391
Місцезнаходження
04111, м.Київ, вул. Черняховського, 29
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
4219
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа
07.11.2017
Міжміський код та телефон
+38  097 476 84 08
Факс
+38 044 227 25 82
Вид діяльності
Страхова дiяльнiсть
Опис
Страховi послуги: Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ; Страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "ТАС"
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30115243
Місцезнаходження
03062, м.Київ, пр. Перемоги, 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
569183
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа
06.01.2010
Міжміський код та телефон
+38  (044) 536 00 20
Факс
+38  (044) 536 00 20
Вид діяльності
Страхова дiяльнiсть
Опис
Страховi послуги: Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма
Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи
21676262
Місцезнаходження
03150, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.02.2019
Міжміський код та телефон
+380 (044) 287-56-70
Факс
+380 (044) 287-56-73
Вид діяльності
Уповноважений надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку
Опис
Iнформацiйнi послуги на фондовому ринку

КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ"
за ЄДРПОУ
00241206
Територія
м.Київ, Святошинський р-н
за КОАТУУ
8038600000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого майна
за КВЕД
68.20
Середня кількість працівників: 62
Адреса, телефон: 03062 м. Київ, проспект Перемоги,будинок 65, (044) 400-0555
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
5
7
    первісна вартість
1001
22
27
    накопичена амортизація
1002
( 17 )
( 20 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
2 898
2 403
    первісна вартість
1011
11 071
11 107
    знос
1012
( 8 173 )
( 8 704 )
Інвестиційна нерухомість
1015
89 052
89 052
    первісна вартість
1016
89 052
89 052
    знос
1017
( 0 )
( 0 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
18 789
18 789
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
110 744
110 251
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
352
293
Виробничі запаси
1101
350
291
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
0
0
Товари
1104
2
2
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
1 079
1 549
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
3 286
3 664
    з бюджетом
1135
11
419
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
414
    з нарахованих доходів
1140
152
500
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
16 026
1 096
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
18 105
Гроші та їх еквіваленти
1165
6 778
2 610
Готівка
1166
0
0
Рахунки в банках
1167
6 778
2 610
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
116
105
Усього за розділом II
1195
27 800
28 341
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
138 544
138 592

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



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
22 000
22 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
0
0
Додатковий капітал
1410
0
0
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
3 776
3 776
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
106 062
111 796
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
131 838
137 572
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



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



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



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



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
0
0
    розрахунками з бюджетом
1620
413
501
    у тому числі з податку на прибуток
1621
9
0
    розрахунками зі страхування
1625
0
0
    розрахунками з оплати праці
1630
1
0
    одержаними авансами
1635
3
1
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
41
160
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
6 248
358
Усього за розділом IІІ
1695
6 706
1 020
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
138 544
138 592
Примітки: Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ 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.

Керівник				Лєнь Є.О.

Головний бухгалтер			Iваницька Н.М.
КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ"
за ЄДРПОУ
00241206

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
36 608
29 726
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
( 0 )
( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 29 688 )
( 27 223 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
6 920
2 503
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
1 457
9 481
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 5 055 )
( 4 034 )
Витрати на збут
2150
( 0 )
( 0 )
Інші операційні витрати
2180
( 653 )
( 1 093 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
2 669
6 857
    збиток
2195
( 0 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
3 375
0
Інші доходи
2240
35
8 767
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 87 )
( 85 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 0 )
( 8 653 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
5 992
6 886
    збиток
2295
( 0 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-258
-885
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
5 734
6 001
    збиток
2355
( 0 )
( 0 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
5 734
6 001
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
2 218
2 148
Витрати на оплату праці
2505
8 262
6 805
Відрахування на соціальні заходи
2510
1 638
1 352
Амортизація
2515
666
1 017
Інші операційні витрати
2520
22 564
21 016
Разом
2550
35 348
32 338
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
0
0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
0
0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,000000
0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
0,000000
0,000000
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ 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.

Керівник				Лєнь Є.О.

Головний бухгалтер			Iваницька Н.М.
КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ"
за ЄДРПОУ
00241206


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
43 542
12 907
Повернення податків і зборів
3005
0
0
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
0
0
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
0
0
Надходження від повернення авансів
3020
24
1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
0
0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
98
0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
209
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
1 746
7
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 15 877 )
( 531 )
Праці
3105
( 6 137 )
( 925 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 1 747 )
( 252 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 11 835 )
( 2 581 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 681 )
( 130 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 4 906 )
( 1 529 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 6 248 )
( 922 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 597 )
( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 0 )
( 7 144 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 7 288 )
( 85 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
1 929
1 606
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
0
    необоротних активів
3205
55
0
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
3 375
0
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
24 062
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 18 105 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 268 )
( 0 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 9 424 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-305
0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
9 015
0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 14 715 )
( 0 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 87 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
-5 787
0
Чистий рух коштів за звітний період
3400
-4 163
1 606
Залишок коштів на початок року
3405
6 778
6 778
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
-5
0
Залишок коштів на кінець року
3415
2 610
8 384
Примітки: Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ 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.

Керівник				Лєнь Є.О.

Головний бухгалтер			Iваницька Н.М.
КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ"
за ЄДРПОУ
00241206

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
22 000
0
0
3 776
106 062
0
0
131 838
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
22 000
0
0
3 776
106 062
0
0
131 838
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
5 734
0
0
5 734
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
0
0
0
5 734
0
0
5 734
Залишок на кінець року 
4300
22 000
0
0
3 776
111 796
0
0
137 572
Примітки: Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ 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.

Керівник				Лєнь Є.О.

Головний бухгалтер			Iваницька Н.М.
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРИВАТного акціонерного товариства «Камет»
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 грудня 2019 р. 


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМЕТ» (далі – Товариство). 
Код ЄДРПОУ: 00241206
Місцезнаходження товариства: 03062, м.Київ, Святошинський р-н, проспект Перемоги, 65
Дата державної реєстраціі: 14.06.2001р.
Дата останньої реєстраційної дії: 05.05.2016 (реєстр №107200436366)
Види діяльності за КВЕД-2010:
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у;
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
58.19 Інші види видавничої діяльності;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Середньооблікова чисельність працюючих складає на 31.12.2019 р. – 62 чол.
На дату перевірки частка держави в статутному капіталі товариства відсутня.

Основа підготовки фінансової звітності
Заява про відповідність
Зазначена фінансова звітність була підготована у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), виданими Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). 
При підготовці даної фінансової звітності керівництво ґрунтувалося на своєму кращому знанні і розумінні Міжнародних стандартів фінансової звітності та інтерпретацій, фактів і обставин, які могли вплинути на цю фінансову звітність, які були випущені та вступили в силу на момент підготовки цієї фінансової звітності.

Основа обліку
Дана фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Товариство є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. Керівництво та акціонери мають намір розвивати діяльність Товариства в Україні. На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі є адекватним, враховуючи належний рівень достатності капіталу та зобов’язання акціонерів надавати підтримку Товариству.
Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на основі принципу історичної вартості за винятком активів та зобов’язань за справедливою вартістю, які викладено в обліковій політиці нижче. Основні принципи облікової політики, що використовувались у ході підготовки цієї фінансової звітності, наведено далі. Ці принципи застосовувались послідовно відносно всіх періодів, поданих у звітності, якщо не зазначено інше.
Концептуальною основою даної фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2019р., є бухгалтерські політики що базуються на вимогах МСФЗ, а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів згідно МСБО 1.  
Дана фінансова звітність представлена в національній валюті України, у тисячах українських гривень. 

Стислий виклад основних положень облікової політики
Стислий виклад суттєвих облікових політик, використаних при підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2019р., наведено далі.

Основні засоби
При первісному визнанні основні засоби відображаються за вартістю придбання або створення. Після визнання основні засоби обліковуються за історичною вартістю за мінусом суми амортизації.
Амортизація по всіх групах нараховується прямолінійним методом. Базою для нарахування амортизації діючих основних засобів є їх первісна вартість. 
Терміни корисного використання основних засобів від 5 до 50 років
Прибутки та збитки, що виникають у результаті вибуття основних засобів, визначаються на основі їх балансової вартості і враховуються при розрахунку суми прибутку(збитку).
Витрати на ремонт відображаються у звіті про прибутки й збитки в момент їх виникнення.

Нематеріальні активи
Нематеріальні активи включають придбане Товариством програмне забезпечення, що використовується для надання послуг та адміністрування. Облік здійснюється на основі історичної вартості. Капіталізовані витрати амортизуються за прямолінійним методом протягом строку корисної експлуатації (від 5 до 10 років). 

Інвестиційна нерухомість
Облік інвестиційної нерухомості здійснюється згідно МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість» за справедливою вартістю. 
Інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для:
а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або
б) продажу в звичайному ході діяльності.
Справедлива вартість - сума, за якою можна обміняти актив в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.
Згідно пп. 33-35 МСФЗ № 40, «суб'єктові господарювання, який обирає модель справедливої вартості, після первісного визнання слід оцінювати всю його інвестиційну нерухомість за її справедливою вартістю.
Якщо частка нерухомості, утримувана орендарем за угодою про операційну оренду, класифікується як інвестиційна нерухомість згідно з параграфом 6, то положення параграфа 30 не є альтернативою; треба застосовувати модель справедливої вартості.
Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості слід визнавати в прибутку або збитку за період, у якому він виникає».

Запаси
Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок - первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.
Собівартість одиниці запасів при вибутті визначається на підставі методу ФІФО, тобто по собівартості перших за часом надходження запасів.

Визнання та оцінка фінансових інструментів
Компанія визнає фінансові активи та зобов’язання у своєму балансі тоді, коли вона стає стороною контрактних зобов’язань стосовно даного інструменту. Операції з придбання та реалізації фінансових активів та зобов’язань визнаються з використанням обліку за датою розрахунку. 

Фінансові інструменти за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат, спочатку визнаються за справедливою вартістю. Всі інші фінансові інструменти спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс витрати, понесені на здійснення операції. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при початковому визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнанні визнається лише у тому випадку, якщо існує різниця між справедливою вартістю та ціною угоди, підтвердженням якої можуть бути інші поточні угоди з тим самим фінансовим інструментом, що спостерігаються на ринку, або методики оцінки, які у якості базових даних використовують лише дані з відкритих ринків

Витрати на проведення операції – це притаманні витрати, що безпосередньо пов’язані із придбанням, випуском або вибуттям фінансового інструмента. Притаманні витрати – це витрати, що не були б понесені, якби операція не здійснювалась. Витрати на проведення операції включають виплати та комісійні, сплачені агентам (у тому числі працівникам, які виступають у якості торгових агентів), консультантам, брокерам та дилерам; збори, які сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а також податки та збори, що стягуються при перереєстрації права власності. Витрати на проведення операції не включають премій або дисконтів за борговими зобов’язаннями, витрат на фінансування, внутрішніх адміністративних витрат чи витрат на зберігання.
Облікова політика для подальшої переоцінки даних статей розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

Фінансові активи
Фінансові активи класифікуються на такі категорії:
- Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю зміни якої відносяться на фінансовий результат,
- Фінансові активи в наявності для продажу,
- Кредити та дебіторська заборгованість,
- Фінансові активи, що утримуються до погашення,
- Цінні папери за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат.

Кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші на банківських рахунках та готівку. 
Для цілей звіту про рух грошових коштів кошти включають гроші в касі, на поточних рахунках у банку, короткострокові високоліквідні вкладення, які можуть бути конвертовані в певну суму грошей і які не є чутливими до істотних ризиків зміни вартості.
Кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість включає заборгованість за основною діяльністю та іншу кредиторську заборгованість. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю визнається, якщо контрагент виконав свої зобов’язання за угодою. Кредиторська заборгованість обліковується за амортизованою вартістю придбання із застосуванням ефективної ставки відсотка.
Визнання доходу. Товариство визнає дохід, коли сума доходу може бути надійно оцінена та є ймовірність надходження економічних вигід та виконані всі передбачені критерії. Сума виручки не може бути надійно оціненою доти, доки всі невизначеності, які стосуються операції з продажу, не будуть вирішені. 
Оподаткування. У фінансовій звітності відображаються видатки по оподатковуванню відповідно до вимог чинного законодавства України.
Витрати по податку на прибуток у звіті про прибутки й збитки за рік включають поточне оподаткування і зміни у відстроченому оподаткуванні. Поточне оподаткування розраховується на основі очікуваного оподатковуваного прибутку за рік із застосуванням ставок податку на прибуток, що діють на звітну дату. 
Відстрочені податки розраховуються за методом балансових активів і зобов’язань у відношенні всіх тимчасових різниць між податковою базою активів і зобов’язань і їхньою балансовою вартістю, відображеною у фінансовій звітності. Відстрочені  податкові активи відображаються в тій мірі, у якій існує ймовірність одержання оподатковуваного прибутку, на який може бути віднесено тимчасові різниці. 
Активи й зобов’язання по відстроченим податкам визначаються з використанням ставок оподаткування, які, як передбачається, будуть застосовані в тому періоді, коли активи будуть реалізовані, а зобов’язання погашені, ґрунтуючись на ставках оподаткування, які фактично встановлені на звітну дату.
Протягом 2019 року ставка податку на прибуток підприємств складала 18 %.
В Україні існують також інші податки, які Товариство сплачує в процесі своєї діяльності. Ці податки включені до складу операційних витрат.
Забезпечення. Забезпечення відображаються у випадках, коли Товариство має конструктивне зобов’язання, яке виникло в результаті минулих подій, є ймовірність відтоку ресурсів, необхідних для виконання зобов’язання та його сума може бути надійно оцінена. Забезпечення не створюються для покриття майбутніх збитків.
Пов'язані особи
Пов’язаними особами вважаються фізичні особи, які здійснюють контроль Товариства, мають суттєвий вплив на нього, є членами провідного управлінського персоналу. Товариство розкриває інформацію про операції з пов’язаними сторонами про характер відносин, а також про здійснені операції та залишки заборгованості. 
Операції в іноземній валюті
З метою відповідності відображення монетарних статей, виражених в іноземній валюті станом на дату балансу, вимогам МСБО 21, Товариство здійснює переоцінку за курсом НБУ на кожну дату балансу та на дату здійснення операції в сумі такої операції.
Зміни в обліковій політиці
Для підготовки фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2019р. та фінансової звітності, в якій представлена порівняльна інформація за попередній звітний період, Товариство використовувало такі самі облікові політики.
Оцінки і судження, що використовуються при складанні фінансової звітності
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
Найбільш суттєві попередні оцінки та припущення стосуються визначення строку корисного використання основних засобів, забезпечення майбутніх витрат, знецінення активів та дисконтування майбутніх грошових потоків.
Ці оцінки періодично переглядаються, і, у випадку необхідності коригувань, такі коригування відображаються у складі прибутків та збитків за період, коли про них стає відомо.
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною.
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

Управління ризиками
Фінансові ризики. Діяльність Товариства піддається впливу безлічі фінансових ризиків, включаючи ефект від зміни ринкових цін, коливань валютних курсів. Керівництво Товариства  веде політику, спрямовану на попередження й зменшення впливу таких ризиків. Управління ризиками здійснюється Адміністрацією Товариства.
Кредитні ризики. Фінансові інструменти, які потенційно піддаються впливу кредитного ризику, в основному представлені торговою дебіторською заборгованістю та грошовими коштами та еквівалентами. 
Ризик ліквідності. Для управління ризиком ліквідності керівництво Товариства проводить політику управління активами й зобов’язаннями, спрямовану на недопущення розривів у строках платежів, що виражається в здатності мобілізації ліквідних активів для погашення поточних зобов’язань.

Основні облікові оцінки та припущення
Компанія використовує оцінки та припущення, які впливають на суми активів і зобов'язань, що визнаються у фінансовій звітності протягом наступного фінансового року. Оцінки та припущення постійно переглядаються і базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин.

1. Справедлива вартість фінансових інструментів 
Справедлива вартість фінансових інструментів у разі якщо не існує активного ринку або якщо котирування не доступні визначається з використанням методів оцінки. У цих випадках справедлива вартість оцінюється за відкритими даними щодо аналогічних фінансових інструментів або за допомогою оцінних моделей. Якщо відкриті вхідні дані на ринку не є доступними, вони оцінюються на основі відповідних припущень. Якщо оцінні підходи (наприклад, моделі) використовуються для визначення справедливої вартості, вони перевіряються і періодично переглядається кваліфікованим персоналом, незалежним від того персоналу, що відповідальний за вхідні дані. З метою досягнення практичності, моделі використовують тільки відкриті дані, проте в таких областях, як кредитний ризик (як власний кредитний ризик і ризик контрагента), волатильність і кореляція вимагають від керівництва здійснення оцінок.

2. Справедлива вартість інвестиційної нерухомості
Інвестиційна власність відображається за справедливою вартістю, визначеною на основі звіту про оцінку, підготовленого незалежною компанією оцінювачів.
Для цих об’єктів власності оцінка основана переважно на прогнозах грошових потоків, що дисконтуються, на основі достовірної оцінки майбутніх грошових потоків, підкріплених умовами чинних договорів оренди та інших договорів та зовнішньою інформацією, включаючи поточні ринкові ставки оренди для аналогічної власності у подібному місці розташування та умовах, а також на основі ставок дисконтування, що відображають поточну ринкову оцінку невизначеності стосовно величини та строків грошових потоків.
Оцінка справедливої вартості ґрунтується на основних припущеннях стосовно отримання договірної орендної плати; очікуваних майбутніх ринкових ставок оренди; періодів відсутності орендаторів; вимог до технічного обслуговування; застосовуваних ставок дисконтування. 

3. Податок на прибуток
Прибуток Підприємства є об'єктом податку на прибуток в Україні. Об’єктом оподаткування податком на прибуток у Товариства є фінансовий результат до оподаткування, визначений за правилами бухгалтерського облік, скоригований на суму різниць, передбачених нормами Податкового кодексу України. Ставка податку на прибуток підприємств за рік, що закінчився 31.12.2019р. складає 18%.

4. Забезпечення 
Забезпечення визнаються, якщо Компанія внаслідок певної події в минулому має юридичні або добровільно прийняті на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем ймовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатнім ступенем надійності.
5. Особливості першого застосування нових та/або переглянутих МСФЗ
При складанні фінансової звітності Товариство застосувало всі стандарти й інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій і які набули чинності на 31.12.2019 року. Товариство не застосовував достроково випущені, але такі що не вступили в силу стандарти, інтерпретації або поправки до них.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСФЗ (IAS) 17 «Оренда», Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявності в угоді ознак оренди», Роз’яснення ПКР (SIC) 15 «Операційна оренда – стимули» і Роз’яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутності операцій, які мають юридичну форму оренди». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів – щодо оренди активів з низькою вартістю (наприклад, персональних комп’ютерів) і короткострокової оренди (тобто оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов’язання щодо орендних платежів (тобто зобов’язання по оренді), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (тобто актив у формі права користування). Орендарі будуть зобов’язані визнавати витрати на відсотки за зобов’язанням по оренді окремо від витрат по амортизації активу в формі права користування.
Орендарі також повинні переоцінювати зобов’язання по оренді при настанні певної події (наприклад, зміну термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків орендар враховує суми переоцінки зобов’язання по оренді в якості коригування активу в формі права користування.
Товариство буде використовувати звільнення, запропоновані в стандарті щодо договорів оренди, термін яких закінчується протягом 12 місяців з дати першого застосування, а також щодо договорів оренди базових активів з низькою вартістю. 
Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток»
Роз’яснення розглядає порядок обліку податку на прибуток, коли існує невизначеність податкових трактувань, що впливає на застосування МСФЗ (IAS) 12. Роз’яснення не застосовується до податків або зборів, які не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 12, а також не містить особливих вимог, що стосуються відсотків і штрафів, пов’язаних з невизначеними податковими трактуваннями. Зокрема, роз’яснення розглядає наступні питання:
чи розглядає організація невизначені податкові трактування окремо;
допущення, які організація робить щодо перевірки податкових трактувань податковими органами;
як організація визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу, невикористані податкові збитки, невикористані податкові пільги і ставки податку;
як організація розглядає зміни фактів і обставин.
Товариство повинно вирішити, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо або разом з однією або декількома іншими невизначеними податковими трактуваннями. Необхідно використовувати підхід, який дозволить з більшою точністю передбачити результат вирішення невизначеності. Роз’яснення вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Товариство застосовує роз’яснення з дати його вступу в силу. Так як Товариство здійснює свою діяльність в складному податковому середовищі, застосування роз’яснення в майбутньому може вплинути на фінансову звітність Товариства. Крім того, Товариство може бути змушено встановити процедури та методи отримання інформації, необхідної для своєчасного застосування роз’яснення. Наразі Товариство вважає можливість такого впливу не суттєвою. 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 «Умови про дострокове погашення з потенційним негативним відшкодуванням»
Згідно з МСФЗ (IFRS) 9 борговий інструмент може оцінюватися за справедливою вартістю, або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід за умови, що передбачені договором грошові потоки є «виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину основної суми боргу» (тест SPPI) і інструмент утримується в рамках відповідної бізнес-моделі, що дозволяє таку класифікацію. Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 роз’яснюють, що фінансовий актив задовольняє тесту SPPI незалежно від того, яка подія або обставина призводить до дострокового розірвання договору, а також незалежно від того, яка сторона виплачує чи отримує обґрунтоване відшкодування за дострокове розірвання договору.
	Дані поправки застосовуються ретроспективно і вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року. Дані поправки не впливають на фінансову звітність Товариства.
	Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активів в угодах між інвестором і його асоційованої організацією або спільним підприємством»
Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частині обліку втрати контролю над дочірньою організацією, яка продається асоційованому підприємству або спільному підприємству або вноситься в них. Поправки роз’яснюють, що прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, що представляють собою бізнес згідно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між інвестором і його асоційованої організацією або спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, які не становлять собою бізнес, визнаються тільки в межах часток участі, наявних у інших, ніж організація, інвесторів в асоційованого підприємства або спільному підприємстві. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термін, проте організація, яка застосовує дані поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно. Товариство буде застосовувати дані поправки, коли вони вступлять в силу. Наразі Товариство не очікує впливу на фінансову звітність від застосування даних поправок. 
Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Довгострокові вкладення в асоційовані організації та спільні підприємства»
Поправки роз’яснюють, що організація застосовує МСФЗ (IFRS) 9 до довгострокових вкладень в асоційовані організацію або спільне підприємство, до яких не застосовується метод пайової участі, але які, по суті, складають частину чистих інвестицій в асоційовану організацію або спільне підприємство (довгострокові вкладення). Дане роз’яснення є важливим, оскільки воно має на увазі, що до таких довгострокових вкладень застосовується модель очікуваних кредитних збитків в МСФЗ (IFRS) 9.
У поправках також пояснюється, що при застосуванні МСФЗ (IFRS) 9 організація не бере до уваги збитки, понесені асоційованою організацією або спільним підприємством, або збитки від знецінення чистих інвестицій, визнані в якості коригувань чистих інвестицій в асоційовану організацію або спільне підприємство, що виникають внаслідок застосування МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства».
Дані поправки застосовуються ретроспективно і вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Оскільки у Товариства відсутні такі довгострокові вкладення в асоційовану організацію або спільне підприємство, дані поправки не впливають на його фінансову звітність.
До удосконаленням МСФЗ відносяться такі поправки:
МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесів»
У поправках пояснюється, що якщо організація отримує контроль над бізнесом, який є спільною операцією, то вона повинна застосовувати вимоги щодо об’єднання бізнесів, здійснюваного поетапно, включаючи переоцінку часток, що раніше були часткою участі в активах та зобов’язаннях спільної операції за справедливою вартістю. При цьому набувач повинен переоцінити всю наявну раніше частку участі в спільних операціях. Організація повинна застосовувати дані поправки щодо об’єднань бізнесів, дата яких збігається або настає після початку першого річного звітного періоду, починається 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Дані поправки не будуть впливати на діяльність Товариства.
МСФЗ (IFRS) 11 «Спільне підприємництво»
Сторона, яка є учасником спільних операцій, але не має спільного контролю, може отримати спільний контроль над спільними операціями, діяльність в рамках яких є бізнесом, як цей термін визначено в МСФЗ     (IFRS) 3. У поправках пояснюється, що в таких випадках частки, що раніше були частками участі в даній спільній операції не переоцінюються.
Організація повинна застосовувати дані поправки щодо угод, в рамках яких вона отримує спільний контроль і дата яких збігається або настає після початку першого річного звітного періоду, починається 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. В даний час дані поправки не застосовні до Товариства, однак вони можуть застосовуватися до угод в майбутньому.
МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток»
Поправки роз’яснюють, що податкові наслідки щодо дивідендів в більшій мірі пов’язані з минулими операціями чи подіями, які генерували прибуток що розподіляється, ніж з розподілами між власниками. Отже, організація повинна визнавати податкові наслідки щодо дивідендів в прибутку чи збитку, іншому сукупному доході або власному капіталі в залежності від того, де організація спочатку визнала такі минулі операції або події. Організація повинна застосовувати дані зміни до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. При першому застосуванні даних поправок організація повинна застосовувати їх до податкових наслідків щодо дивідендів, визнаних на дату початку самого раннього порівняльного періоду або після цієї дати. Оскільки поточна практика Товариства відповідає вимогам поправок, Товариство не очікує, що вони матимуть будь-який вплив на його фінансову звітність. 
МСФЗ (IAS) 23 «Витрати за запозиченнями»
Поправки роз’яснюють, що організація повинна враховувати позики, отримані спеціально для придбання кваліфікованого активу, в рамках позик на спільні цілі, коли завершені практично всі роботи, необхідні для підготовки цього активу до використання за призначенням або продажу. Організація повинна застосовувати дані поправки щодо витрат за запозиченнями, понесених на дату початку річного звітного періоду, в якому організація вперше застосовує дані поправки, або після цієї дати. Організація повинна застосовувати дані зміни до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Оскільки поточна діяльність Товариства відповідає вимогам поправок, очікується, що дані поправки не зроблять впливу на фінансову звітність Товариства.
Поправки до МСБО 1 «Представлення фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» - Визначення суттєвості
У жовтні 2018 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО 1 «Представлення фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» з метою узгодження визначення поняття «суттєвий» між стандартами та уточнення деяких аспектів цього визначення. У новому визначенні зазначається, що «Інформація є суттєвою, якщо пропускаючи, неправильно вважаючи або її затемняючи, можна обґрунтовано очікувати впливу на рішення, які первинні користувачі фінансової звітності загального призначення приймають на основі таких фінансових звітів, які презентують фінансову інформацію у конкретній звітності суб’єкта господарювання».
Поправки пояснюють, що суттєвість залежить від характеру чи масштабу інформації, або від обох. Суб'єкт господарювання повинен буде оцінити, чи є інформація, окремо або у поєднанні з іншою інформацією, істотною у контексті фінансової звітності.
Поправки пояснюють, що інформація затьмарюється, якщо вона передається таким чином, що матиме аналогічний ефект, як пропуск або неправильне використання інформації. Суттєва інформація може, наприклад, бути затьмареною, якщо інформація щодо суттєвого предмета, транзакції чи іншої події розкидається скрізь по всієї фінансової звітності або розкривається за допомогою розпливчастої чи неясної мови. Суттєва інформація також може бути затемнена, якщо різні предмети, транзакції чи інші події є неналежним чином зведеними або, навпаки, якщо подібні предмети неправильно розбиті.
Поправки замінюють поріг «може вплинути», що говорить про те, що будь-який потенційний вплив користувачів повинен розглядатися з «можна обґрунтовано очікувати впливу» у визначенні «суттєвий». Тому в зміненому визначенні уточнюється, що оцінка суттєвості повинна враховувати лише розумно очікуваний вплив на економічні рішення первинних користувачів.
Поточне визначення посилається на «користувачів», але не визначає їх характеристик, що може бути інтерпретовано таким чином, що суб'єкт господарювання зобов'язаний враховувати всіх можливих користувачів фінансової звітності, вирішуючи, яку інформацію розкривати. Отже, Рада з МСФЗ вирішила звернутися до первинних користувачів у новому визначенні, щоб допомогти відповісти на занепокоєння, що термін «користувачі» може тлумачитися занадто широко.
Поправки повинні застосовуватися перспективно. Дострокове застосування дозволяється і повинно розкриватися.
 Хоча не очікується, що зміни до визначення суттєвого впливу матимуть істотний вплив на фінансову звітність суб'єктів господарювання, введення терміну «затемнення інформації» у визначенні може потенційно вплинути на те, як судження про істотність приймаються на практиці, підвищуючи важливість того, як повідомляється та розкривається інформація у фінансовій звітності.
Дані поправки набувають чинності для річних періодів, починаючи з 1 січня 2020 року або після цієї дати.
Товариства на даний час оцінює потенційний вплив на фінансову звітність застосування нових та змінених стандартів

Розкриття інформації щодо окремих компонентів фінансових звітів
Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Розкриття інформації про активи Товариства
Станом на 31.12.2019 р. загальна вартість активів Товариства складає 138 592 тис.грн.

Облік основних засобів та нематеріальних активів
Облік основних засобів ведеться у відповідності з вимогами МСБО 16 «Основні засоби». За 2019 р. знос основних засобів нараховувався прямолінійним методом згідно облікової політики. 
Станом на 31.12.2019р. первісна вартість основних засобів складала 11 107 тис.грн, сума накопиченого зносу основних засобів – 8 704 тис.грн., залишкова вартість – 2 403 тис.грн. 
Основні засоби за групами станом на 31.2.2019р. мають наступну структуру.


тис. грн.
Група основних засобів
Первісна (переоцінена) вартість основних засобів
Сума накопиченого зносу
Залишкова вартість
Будівлі, споруди та передавальні пристрої
2 223
1 119
1104
Машини та обладнання
3 415
2 715
700
Транспортні засоби
3 272
2 948
324
Інструменти, прилади, інвентар, меблі
869
824
45
Інші основні засоби
1 328
1 098
230
Всього
11 107
8704
2 403

Облік нематеріальних активів та накопиченої амортизації
Станом на 31.12.2019 року залишкова вартість нематеріальних активів складає 7 тис.грн. Первісна вартість нематеріальних активів на кінець 2019 року складає 27 тис. грн., сума накопиченого зносу – 20 тис.грн. 
Нематеріальні активи обліковуються за їх первісною вартістю з урахуванням нарахованого зносу відповідно до МСФЗ 38 «Нематеріальні активи» (для обліку первісної вартості нематеріальних активів застосовуються відповідні субрахунки рахунку 12, для обліку зносу НМА – рахунок 133). Знос нараховується прямолінійно, виходячи з терміну користного використання нематеріального активу. Термін користного використання встановлюється згідно правовстановлюючих документів. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів в Товаристві визнана на рівні нульового значення.

Облік інвестиційної нерухомості
Облік інвестиційної нерухомості здійснюється згідно МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість» за справедливою вартістю. Для обліку інвестиційної нерухомості використовується рахунок 100. Дані рахунку 100 відповідають показнику статті 1015 активу Балансу (Звіту про фінансовий стан)
Протягом 2019 року Товариством не здійснювалась переоцінка інвестиційної нерухомості, оскільки у відповідному періоді не встановлено причин, що призвели б до суттєвої зміни справедливої вартості інвестиційної нерухомості Товариства. 
Станом на 31.12.2019р. вартість інвестиційної нерухомості за даними бухгалтерського обліку склала 89 052 тис.грн, що відповідає рядку 1015 Балансу (Звіту про фінансовий стан). 
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Облік фінансових інвестицій 
Станом на 31.12.2019р. Товариство має довгострокові фінансові інвестиції в загальній сумі   18 789 тис.грн. , які обліковує за справедливою вартістісю на звітну дату  та  відображені  рядком розділу І Балансу.
Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2019р. мають наступну структуру:

Назва емітента
Вид і форма впуску ЦП
К-сть ЦП або доля участі
Сума інвестиції станом на 31.12.2019р., грн.
АКБ "ІНКО"

-
56,10
ВАТ"Дніпродзержинський ЗЕВМ"
Акція проста іменна
89 315
443 002,40
ДЕЗ 20 ЦА
Акція проста іменна
4 732 746
47 327,46
ПАТ "Ардер"
Акція проста іменна
8134
10 176,93
ТОВ "Каметмаш"
Частка в СК
1,00%
142 740,00
ТОВ "КУА"Холдинг Груп"ЗНВПІФ"АВК"
Інвестиційний сертифікат
7597
7 597 000,00
ТОВ "РДК"
Частка в СК
2,83%
1 300 000,00
ТОВ "Сінтез-Ойл"
Акція проста іменна в СК
57,04%
9 249 073,07
Всього
х
х
18 789 375,96

Дані про довгострокові фінансові інвестицій відображені у фінансовій звітності, відповідають даним облікових регістрів та підтверджуючих документів.
Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2019р. у Товариства відсутні.

Облік відстрочених податкових активів та зобов’язань
Відстрочені податкові активи та зобов’язання Підприємства станом на 31.12.2019р. відсутні. 

Облік запасів
Станом на 31.12.2019р. залишок запасів у Підприємства складає 293 тис.грн., в тому числі:
- сировина і матеріали				291 тис.грн.
- товари						    2 тис.грн.

Облік дебіторської заборгованості
Станом на 31.12.2019р. поточна дебіторська заборгованість складає 7 344 тис. грн. Структура дебіторської заборгованості станом на 31.12.2019р. представлена в Таблиці 1.
Таблиця 1
Структура дебіторської заборгованості 
№ п/п
Вид дебіторської заборгованості
Сума, 
тис. грн.
1
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
1 549
2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
419

В тому числі з податку на прибуток
414
3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованими доходами
500
4
Інша поточна дебіторська заборгованість 
1 096
5
Інші поточні оборотні активи
116
Всього:
7 344

Дебіторська заборгованність є поточною. Товариство не має простроченої заборгованності  .  В обліку відсутня довгострокова дебіторська заборгованність. Інша поточна дебіторська заборгованність включає  надання поворотної позики працівникам та аванси з надання послуг.

Облік витрат майбутніх періодів

Витрати майбутніх перодів складаються в основному з  переплачених послуг  страхування . 

№ п/п
Вди витрат майбутніх періодів
Сума, 
тис. грн.
1
Страхування майна 
2 169
2
Страхування майнової відповідальності 
1 250
3
Інше страхування, в тому числі автотранспорту 
245

Облік грошових коштів
Станом на 31.12.2019р. залишки грошових коштів та їх еквівалентів становлять 2 610 тис.грн., що відповідає значенню р.1165 Балансу. Дані грошові кошти є залишком на рахунках в банках, залишки, відображені в облікових реєстрах відповідають даним фінансової звітності та підтверджені виписками банку.
Підприємство станом на 31.12.2019р. має наступні рахунки в банках:
	п/р№UA783206940000026007052732010 в Ф-я «РЦ АТ КБ «Приватбанк», 
	п/р№UA143223130000026005000026570 АТ «Укрексімбанк»
	п/р№UA963220010000026000040000388 в АТ «Універсал Банк»
	п/р№UA173204780000026001924878836 в АБ «Укргазбанк»


Крім грошових коштів на розрахункових рахунках, Товариство розмістило грошові кошти на депозитах в сумі 18 105 тис.грн., що  відображено  в  Балансі  в рядку 1160 .
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Розкриття інформації про власний капітал 
Станом на 31.12.2019р. власний капітал складає 137 572 тис. грн. та має структуру, наведену в Таблиці 2.
Таблиця 2
Структура власного капіталу  станом на 31.12.2019р.
№ п/п
Елемент власного капіталу
Сума, тис. грн.
1
Зареєстрований (Статутний) капітал
22 000
2
Резервний капітал
3 776
3
Нерозподілений прибуток
111 796
Всього:
137 572
Станом на 31.12.2019р. розмір статутного капіталу складає 22 000 тис. грн., що відповідає зареєстрованим установчим документам, та сплачений повністю. Статутний капітал поділено на 88000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 250 грн. на суму 22 000,0 тис.грн., про що видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 02/10/1/10 від 28.01.2010р. 
У 2019 році розмір статутного капіталу не змінювався. Для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу використовується рахунок 40 «Зареєстрований капітал». Сальдо цього рахунку відповідає розміру статутного капіталу, зареєстрованому в установчих документах.
Станом на 31.12. 2019 року акції розподілені наступним чином:
Юридична особа («AVRYS LIMITED», Кіпр НЕ 227883), яка володіє 75,2466% СК
	Юридична особа (ТОВ «КУА «Патріот»), яка володіє 23,95 СК
Фізичні особи, які володіють 0,8034% СК.

Емісії акцій в 2019 році не було.
Викупу власних акцій в 2019 році не було.
Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2019р. складає 111 796 тис.грн. 
Сума власного капіталу більша, ніж сума статутного капіталу, що задовольняє вимогам законодавства.

Розкриття інформації про зобов'язання Підприємства
Розмір зобов’язань на 31.12.2019р. складає 860 тис. грн. (поточні зобов’язання складають). Розміри та структуру поточних зобов’язань підприємства представлено в Таблиці 3.

Таблиця 3
Структура та розміри поточних зобов’язань 
№ п/п
Вид дебіторської заборгованості
Сума, 
тис. грн.
1
2
4
1
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
-
2
Заборгованість за розрахунками з бюджетом
501
3
Заборгованість за розрахунками з оплати праці
0
4
Заборгованість за авансами отриманими
1
5
Інші поточні зобов’язання
358
Всього поточні зобов’язання
860

Облік забезпечень
Товариством створюються забезпечення майбутніх витрат і платежів згідно прийнятої Товариством облікової політики. Зокрема нараховується поточне забезпечення – резерв оплати відпускних. Станом на 31.12.2019 року Товариством нараховано забезпечення виплат персоналу, що складає 160 тис.грн., що відображено в складі поточних зобов’язань (р.1660 пасиву Балансу (Звіту про фінансовий стан) і відповідає обліковим даним по рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів». Інших видів забезпечень Товариство не нараховує.

Облік доходів, витрат і фінансових результатів 
Фінансові результати діяльності товариства відображені у фінансовій звітності, є реальними. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг) визнається, якщо покупцю передані ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію; якщо сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена, існує впевненість, що внаслідок операції станеться збільшення економічних вигід підприємства, а витрати, пов’язані з даною операцією, можуть бути достовірно визначені. 

Облік доходів
Облік доходів Товариства здійснюється відповідно до вимог МСБО 18 «Дохід» з використанням рахунків 7 класу. Сума отриманих доходів за 2019 рік складає 41 475 тис.грн. Розміри та структура доходів Товариства представлені в Таблиці 4.
Таблиця 4
Структура доходів Підприємства за 2019 рік
№ п/п
Вид доходів
Сума, тис.грн.
1
2
3
1
Чистий дохід від реалізації (без ПДВ)
36 608
2
Інші операційні доходи 
1 457
3
Інші фінансові доходи
3375
4
Інші доходи
35
Всього:
41 475

Інші операційні доходи складаються з 

Інші фінансові доходи – це отримані  відсотки по розміщеним депозитам  в сумі 3373 тис. грн., які були нараховані та  отримані в 2019 році.

Облік витрат

Загальна сума витрат, понесених Товариством за 2019 рік, складає 35 483 тис.грн. Розміри та структуру витрат підприємства представлено в Таблиці 5.

Таблиця 5
Структура витрат підприємства за 2019 рік
№ п/п
Вид витрат
Сума, тис.грн.
1
2
3
1
Собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг
29 688
2
Адміністративні витрати
5 055
3
Інші операційні витрати
 653
4
Фінансові витрати
87
3
Інші витрати

Всього:
35483

В структурі адміністративних витрат найбільшу частку займають   витрати на оплату праці з нарахуваннями -59%, амортизація основних засобів  - 4%,  витрати  на ремонт та технічне обслуговування -7 %,   Інші операційні витрати включають витрати на 30%
Фінансовий результат до оподаткування за 2019 рік – прибуток складає 5 992 тис. грн. Витрати з податку на прибуток підприємств за 2019 рік складають 258 тис.грн. Чистий прибуток за 2019 рік складає 5 734 тис.грн.
Сукупний дохід підприємства, отриманий протягом 2019 року складає 5 734 тис. грн. (що відповідає рядку 2465 Звіту про фінансові результати).

Розкриття інформації про пов’язані сторони

	До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать:
•	підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
•	асоційовані компанії;
•	спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
•	члени провідного управлінського персоналу Товариства;
•	близькі родичі особи, зазначеної вище;
•	компанії, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у Товариства;
•	програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Компанії.

Інформація про перелік пов’язаних осіб наведено нижче:

№ п/п
Тип пов'язаної особи
Найменування, ПІБ


Станом на 31.12.2019
Станом на 31.12.2018
Учасники Товариства
Частка у СК,  (%)
Частка у СК,  (%)
1
«AVRYS LIMITED», Кіпр НЕ 227883
 

75,2
75,2
2
ТОВ «КУА «Патріот»
23,9
23,9



3
Голова Правління 
Лєнь Євген Олексійович 

Фізичні особи (у складі керівництва):
1. Лєнь Євген Олексійович –Голова правління 
2.Черевань Олександр Вікторович- Директор з кадрових питань
3.Сєнічкін Олексій Миколайович- Голова Наглядової Ради
4. Шмелькова Тетяна Едуардівна – Фінансовий директор
5.Іваницька Наталія Миколаївна – Головний бухгалтер. 
6. Туржанская Наталія Іванівна – кінцевий бенефіціар

Нижче представлена інформація щодо операцій з пов’язаними сторонами за відповідний звітні періоди:
Найменування операції
Найменування пов'язаної особи
Сума операції
2019 р., тис.грн
Виплати з/п 
Членам Првління
1395,4
Договори надання ФД
ТОВ «КУА «Патріот»

Отримана ФД

9015,0
Повернена ФД

14715,0

Інших суттєвих операцій з пов’язаними сторонами протягом 2019 року не відбувалось.

Умовні зобов’язання
На дату складання та затвердження звітності у Товариства відсутні непередбачувані зобов’язання або зобов’язання до виконання, інформацію про що необхідно розкрити або скоригувати у фінансових звітах.

 Управління фінансовими ризиками
Діяльності Товариства характерна значна кількість ризиків, включаючи вплив змін заборгованості, курсів обміну іноземних валют. Управління ризиками спрямоване на зменшення непередбачуваності фінансових ризиків та негативного впливу на фінансові результати Товариства.
Далі описані найбільші фінансові ризики, яких зазнає Товариство.

Чутливість до іноземних валют
Більшість операцій Товариства проводиться в національній валюті України. Товариство здійснює також операції в іноземній валюті. Товариство зазнає впливу коливань ринкових обмінних курсів на його фінансовий стан та грошові потоки. 
Фінансові активи та зобов’язання, деноміновані в іноземній валюті, на дату закриття, є такими:
(тис.грн.)

Номінальні суми
31 грудня 2019
31 грудня 2018
Грошові кошти та еквіваленти в доларах США
-
-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги в іноземній валюті (рублі, долари США) 
0-
122
Короткостроковий ризик
0-
122



Рівень чутливості чистого результату Товариства за рік щодо фінансових активів та фінансових зобов’язань Товариства з урахуванням ризиків коливань валютного курсу оцінено як несуттєвий. 
Аналіз чутливості охоплює лише непогашені монетарні статті, деноміновані в іноземній валюті, та коригує їх переведення на кінець періоду на зміну курсу обміну іноземних валют у 5%.

Чутливість до змін відсоткових ставок
Залишок заборгованості за отриманими короткостроковими позиками станом на 31.12.2019р. відсутній.

Аналіз кредитного ризику
Вплив кредитного ризику, тобто ризику невиконання контрагентами договірних зобов’язань, обмежується торговою дебіторською заборгованістю, фінансовими інвестиціями та залишками грошових коштів, як представлено нижче:
(тис.грн)

31 грудня 2018
31 грудня 2019
Довгострокові фінансові інвестиції
18 789
18789
Фінансова дебіторська заборгованість, чиста
20 670
7344
Грошові кошти та їх еквіваленти
6 778
2610
Всього
46 237
28743

Товариство здійснює постійний моніторинг невиконання зобов’язань клієнтами та іншими контрагентами, визначених на індивідуальній основі, та вводить цю інформацію в свої процедури контролю кредитного ризику. 
Концентрація кредитного ризику обмежується тому, що база клієнтів досить велика та несуттєва за окремими сумами. 
Кредитний ризик для грошових коштів, що розміщені на рахунках банків, є незначним, оскільки Товариство має справу з банками з високою репутацією та зовнішніми кредитними рейтингами, що підтверджують їх високу якість.

Аналіз ризику ліквідності

Товариство здійснює управління своєю ліквідністю шляхом ретельного моніторингу запланованих платежів у рахунок обслуговування боргу для довгострокових фінансових зобов’язань, а також вибуття грошових коштів внаслідок повсякденної діяльності.  
Керівництво щомісяця розглядає прогнози грошових потоків Товариства. Управління потребами ліквідності Товариства здійснюється за допомогою як короткострокових, так і довгострокових прогнозів, а також шляхом забезпечення наявності фінансових коштів від належної кількості відповідних кредитних механізмів.

Станом на 31 грудня 2019 контрактні строки погашення зобов’язань Товариства такі, як узагальнено нижче:
(тис.грн)

Протягом 1 року
Через 1-3 роки
Через 3-5 роки
Після 5 років
Торговельна кредиторська заборгованість та інша поточна заборгованість
1 020
-
-
-
Всього
1 020
-
-
-

Управлінський персонал вважає, що операційні грошові потоки достатні для фінансування поточних операцій Товариства.

Узагальнення фінансових активів та зобов’язань за категоріями
Балансову вартість фінансових активів і зобов’язань Товариства, визнаних на дату звітності звітних періодів, можна розподілити за категоріями таким чином:
(тис.грн)

31 грудня 2018
31 грудня 2019
Необоротні активи


Оборотні активи


Торговельна дебіторська заборгованість, чиста
- фінансові активи, оцінені за амортизованою собівартістю
20 670
7 344
Грошові кошти та їх еквіваленти
	фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю

6 778
2 610
Всього
27 448
9 954

Короткострокові зобов’язання


Поточна кредиторська заборгованість:
- фінансові зобов’язання, оцінені за собівартістю
6 706

1 020
Всього
6 706
1 020

Безперервність діяльності
Фінансова звітність складена на основі припущення про безперервність діяльності. Згідно з цим припущенням Товариство розглядається як таке, що продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися, припиняти діяльність або шукати захисту від кредиторів згідно із законами або нормативними актами. Відповідно, активи й зобов’язання обліковуються на тій підставі, що суб’єкт господарювання буде здатним продати свої активи й погасити свої зобов’язання за умови звичайної діяльності.

Події після дати балансу
Після дати балансу жодних значних подій, які могли б вплинути на здатність Товариства продовжувати свою безперервну діяльність, або таких, що вимагали б коригування оцінки балансової вартості показників звітності, не сталося.

Голова Правління


Лєнь Євген Олексійович
Головний бухгалтер


Іваницька Наталія Миколаївна



XV. Відомості про аудиторський звіт
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
ТОВ "Аудиторська фiрма "Венгер i Партнери"
2
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
36852079
3
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
03062, м.Київ,пр.Перемоги,65
4
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
4363
5
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
номер: 363/5, дата: 12.07.2018
6
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2019 по 31.12.2019
7
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
02 - із застереженням
8
Пояснювальний параграф (за наявності)
пояснювального пераграфу немає
9
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: 197/2020-АП, дата: 18.02.2020
10
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 18.02.2020, дата закінчення: 20.04.2020
11
Дата аудиторського звіту
20.04.2020
12
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
45 000,00
13
Текст аудиторського звіту

 
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4363,
 видане за рішенням Аудиторської палати України № 219/3 від 14.07.2010 року


Звіт незалежного аудитора

Адресовано:   Управлінському персоналу та акціонерам ПрАТ «КАМЕТ»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «КАМЕТ» (код ЄДРПОУ 00241206; місцезнаходження: Україна, 03062, м.Київ, Святошинський р-н, проспект Перемоги, 65; далі за текстом – ПрАТ «КАМЕТ» або Товариство), яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 р., звіт про фінансові результати (звіт про сукупні доходи), звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових потоків за рік, що минув на зазначену дату, а також примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ «КАМЕТ» на 31 грудня 2019 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки із застереженням
1.Після 31 грудня 2019 року розповсюдження COVID-19 суттєво негативно вплинуло на світову економіку. В багатьох країнах підприємства були вимушені припинити або скоротити операції на довгий або невизначений час. Уряди країн застосовують обмеження задля недопущення розповсюдження коронавірусу, які включають заборони на пересування, карантини, соціальне дистанціювання та закриття підприємств, які не є соціально значущими.
Заходи, що запроваджуються або будуть запроваджені, такі як скасування податку на нерухомість, зміна облікової ставки НБУ, прогнозного курсу долара, зростання безробіття і т.і., безумовно вплинуть на господарську діяльність Товариства. На думку Аудитора, з урахуванням можливого впливу вказаних факторів, пандемія коронавірусу є некоригуючою подією відповідно до  "https://www.mof.gov.ua/storage/files/IAS-10_ukr_2016.pdf" \t "_blank"МСБО 10 «Події після звітного періоду».
            Серед іншого, 13.04.2020 Верховною Радою України прийнято Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Пунктом 14 вказаного закону встановлено, що з моменту установлення карантину, введеного постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня 2020 року №211 (з наступними змінами і доповненнями) і до його відміни (скасування) в установленому законом порядку, плата за користування нерухомим майном (його частиною) підлягає зменшенню за вимогою наймача, який здійснює підприємницьку діяльність з використанням цього майна, впродовж всього часу, коли майно не могло використовуватися в підприємницькій діяльності наймача в повному обсязі через запроваджені обмеження та (або) заборони.
	Товариство не зробило оцінку та не розкрило в Примітках до фінансової звітності можливий вплив вказаної події на свою діяльність в майбутньому, що не відповідає вимогам МСБО 10. 
	Тривалість та наслідки пандемії COVID-19, а також еффективність заходів уряду та НБУ у відповідь наразі не відомі. Неможливо також надійно оцінити тривалість та наслідки таких дій, їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності Товариства в майбутніх звітних періодах. На думку Аудитора заходи, пов’язані з боротьбою з коронавірусом, негативно вплинуть на обсяг виручки та оцінку активів Товариства в 2020 році.
2. Товариством в звіті про фінансовий стан відображено інвестиційну нерухомість вартістю на кінець звітного періоду 89 052 тис грн. Обліковою політикою Товариства передбачається, що інвестиційна нерухомість відображається за справедливою вартістю, визначеною на основі звіту про оцінку, підготовленого незалежною компанією оцінювачів (п.2 Приміток до фінансової звітності). Фактично Товариство не здійснювало переоцінку інвестиційної нерухомості щонайменше протягом останній трьох років та управлінським персоналом не надано доказів відповідності відображеної в звіті про фінансовий стан вартості інвестиційної нерухомості її справедливій вартості на 31.12.2019.

3. Відповідно до облікової політики Товариство веде облік довгострокових фінансових інвестицій за справедливою вартістю.

3.1.В портфелі довгострокових фінансових інвестицій Товариства обліковуються інвестиційні сертифікати ТОВ КУА"Холдінг Груп"(ЗНВПІФ"АВК") UA4000052526 в кількості 7 597 штук на суму 7 595 тис грн, що становить 40% фінансових інвестицій Товариства та 6% валюти балансу. Згідно з випискою депозитарного центру станом на 31.12.2019 обіг зазначених інвестиційних сертифікатів заблоковано. Товариство вважає, що первісна вартість таких цінних паперів відповідає їх справедливій вартості на звітну дату. Аудитор не погоджується з такою оцінкою та вважає, що справедлива вартість таких інвестиційних сертифікатів має бути визначена з врахуванням зменшення корисності фінансового активу, з огляду на зупинку обігу, а отже втратою контролю.     
3.2.Станом на 31.12.2019 Товариство є власником корпоративних прав ТОВ «СІНТЕЗ ОЙЛ» код ЄДРПОУ 36062529, що складає 57% статутного капіталу цього товариства. В фінансовій звітності Товариства така фінансова інвестиція відображена в сумі 9 249 тис грн, що становить 49% всіх довгострокових фінансових інвестицій Товариства та 7% валюти балансу. Згідно з даними Єдиного державного реєстру з 25.11.2015 ТОВ «СІНТЕЗ ОЙЛ» перебуває в процесі процедури банкрутства. Товариство вважає, що первісна вартість таких корпоративних прав відповідає їх справедливій вартості на звітну дату. Аудитор не погоджується з такою оцінкою та вважає, що справедлива вартість таких корпоративних прав має бути визначена з врахуванням зменшення корисності фінансового активу з огляду на перебування ТОВ «СІНТЕЗ ОЙЛ» в стадії банкрутства.

Зміна оцінки мала б вплив на фінансові результати Товариства за звітний період та на вартість активів.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
Ключові питання аудиту
	Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за 2019 рік. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Після звітної дати, в період виконання нами даного аудиту відбулася подія, яка вплинула на виконання нами даного завдання. Світова пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні, зумовили перешкоди в прийняті нами участі в вибірковій інвентаризації основних засобів, в тому числі інвестиційної нерухомості, так як договір на проведення аудиту був укладений після звітної дати. Ми провели інші процедури і отримали достатні докази, які дозволяють нам стверджувати, що проведена Товариством інвентаризація основних засобів, в тому числі інвестиційної нерухомості підтверджує їх наявність станом на 31.12.2019.
Крім зазначеного вище та питань, які викладені в розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.	 
Інша інформація

	Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься у річному звіті емітента, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. 
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
Звіт з корпоративного управління розглянуто нами у розділі «Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів» даного звіту незалежного аудитора.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал ПрАТ «КАМЕТ» несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 
використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

	ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

З метою формування нашого професійного судження та висловлення думки щодо дотримання Товариством положень законодавчих та нормативних актів, нами розглянуті наступні питання та сформовані відповідні висновки.
Відповідно до статті 19 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердженого Верховною Радою Украйни 17.09.2008 за № №514-VI (з врахуванням всіх змін та доповнень), резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік. На звітну дату Товариством створено резервний фонд відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
Формування органів корпоративного управління ПрАТ «КАМЕТ» здійснюється відповідно до Статуту, затвердженого Загальними Зборами Акціонерів. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Правління. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Загальні збори обирають Ревізора. У приватних акціонерних товариствах з кількістю акціонерів 10 і більше осіб створення наглядової ради є обов’язковим (п. 2 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства»). Протоколом №35 чергових Загальних зборів акціонерів від 26.04.2019 року обрано членів Наглядової ради Товариства . Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Правління. В цілому, стан корпоративного управління ПрАТ «КАМЕТ» відповідає діючому законодавству України.
Нами перевірено інформацію, наведену в Звіті з корпоративного управління ПрАТ «КАМЕТ», та не виявлено розбіжностей з фінансовою звітністю Товариства за 2019 рік.  
Згідно з п. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Аудитором підтверджується, що Товариством виконуються вимоги щодо щорічного скликання загальних зборів, на які виносяться зокрема наступні питання: затвердження річного звіту товариства, розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.
Товариством протягом 2019 року не вчинювались значні правочини.



     Основні відомості про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Венгер і Партнери» зареєстроване Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією 14.12.2009. 
Код ЄДРПОУ: 36852079.
●  Свідоцтво про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 4363 від 
14.07.2010, видане на підставі рішення АПУ від 14.07.2010 №219/3, яке чинне до 28.05.2020.
·	Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 1595 (рішення АПУ №363/5 від 12.07.2018, чинне до 31.12.2023).
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Венгер і Партнери» включене до Реєстру аудиторських фірм, які мають право проводити обов’язковий аудит.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Сидорчук Таїса Володимирівна, (Сертифікат аудитора № 006567 виданий рішенням Аудиторської Палати України від 23.04.2009 № 291/2 .)
Місцезнаходження: 03062, м. Київ, пр-т Перемоги, 65, корпус Б, офіс 357,          тел. (044) 223-78-10, (050) 336-33-16, електрона адреса: TVSYDORCHUK@afvip.kiev.ua, сайт: http://afvip.kiev.ua


Від імені ТОВ «АФ «ВІП» Генеральний Директор _________________ С.Х. Сапсай
     (Сертифікат аудитора № 007375, виданий рішенням Аудиторської Палати України від 28.07.2016 № 327/2).
     Дата складання аудиторського висновку «20» квітня 2020 року.


XVI. Твердження щодо річної інформації
Голова правлiння Лєнь Є.О. повiдомляє про те, що наскiльки це йому вiдомо рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається у своїй господарськiй дiяльностi. Юридичних осiб, якi перебувають пiд контролем емiтента немає, консолiдована фiнансова звiтнiсть не складається.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
13.05.2019

Відомості про зміну типу акціонерного товариства


