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(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№

С/19-159
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Кравченко Микола Володимирович
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВС-ДНIПРО"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

00132807

4. Місцезнаходження

07301, Київська, Вишгородський, м. Вишгород, Шкiльна, 4

5. Міжміський код, телефон та факс

(044)5457124, (044)5457125

6. Адреса електронної пошти

mail@svsdnipro.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)
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

ДУ "АРIФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

http://svsdnipro.ua/
(адреса сторінки)

25.04.2019
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

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

|X|

|X|
|X|
|X|
|X|
|X|
|X|
|X|
|X|

|X|
|X|

|X|

|X|

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки
Вiдповiдно до п.1 пiдпункту 2) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 не заповнювалась наступна iнформацiя:
2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї(дозволи) на окремi види дiяльностi;
3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб;
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря;
5. Iнформацiя про рейтингове агенство;
6. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв);
10. Iнформацiя про дивiденди;
11. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент;
13. Опис бiзнесу;
15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.
Наступна iнформацiя не заповнювалась з таких причин:
12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента - емiнент не випускав облiгацiї протягом звiтного року;
3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - емiнент не випускав iншi цiннi папери протягом
звiтного року;
4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери - емiнент не випускав похiднi цiннi папери протягом звiтного року;
5) Iнформацiя про викуп ( продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного
перiоду - викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй не вiдбувався;
14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента
4) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та 5) Iнформацiя про собiвартiсть
реалiзованої продукцiї не заповнювалась у зв'язку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що
класифiкуються, як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
7) Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та 8)Iнформацiя про
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть протягом звiтного перiоду данi рiшення товариством не приймались.
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї.
19. Роздiл "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" - емiтент не випускав iпотечнi
облiгацiї;
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу
iпотечного покриття - емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї;
21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - емiтент не випускав iпотечнi сертифiкати;
22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - емiтент не має iпотечних активiв;
23. Основнi вiдомостi про ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
27. Правила ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
31.Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку вiдсутня,
емiтент подає фiнансову звiтнiсть, складену за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.
32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових
цiнних паперiв - емiтент не являється поручителем (страховиком/гарантом), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв.
33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi ( при закритому (приватному) розмiщеннi цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконнання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва- не
заповнювався, оскiльки протягом 2017 року не було розмiщення цiльових облiгацiй пiдприємств, виконнання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
4. Територія (область)*
5. Статутний капітал (грн)
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
9. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за КВЕД

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВСДНIПРО"
А01 №335741
20.05.1996
32000 - Київська
770600,00
0,000000
0,000000

74
[2010]Органiзацiя будiвництва будiвель 41.10,
[2010]Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
41.20, [2010]Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї
та геодезiї, надання послуг технiчного консультування
в цих сферах 71.12

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДI
обслуговує емітента за поточним рахунком у
АГРIКОЛЬ БАНК"
національній валюті
2) МФО банку
300614
3) поточний рахунок
26003500167352
4) найменування банку (філії, відділення банку), який ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДI
обслуговує емітента за поточним рахунком у
АГРIКОЛЬ БАНК"
іноземній валюті
5) МФО банку
300614
6) поточний рахунок
26003500167352
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11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Орган державної влади, що видав ліцензію

1
2
3
4
Господарська діяльність, пов'язана із
серія АЕ №639123
03.03.2015 Державна архітектурно-будівельна інспекція
створенням об'єктів архітектури
України.
Опис
Планується подовження ліцензії після дати закінчення.
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Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу) (за
наявності)
5
16.02.2020

16. Судові справи емітента
№ з/п

Номер справи

Найменування суду

Позивач

Відповідач

1 911/2749/18

Господарський суд в ПРИВАТНЕ
Київській області
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЗАВОД
ПІВДЕНКАБЕЛЬ"

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СВС-ДНІПРО"

2 922/662/18

Господарський суд
Харківської області

Командитне
товариство "Кастор
17"

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СВС-ДНІПРО"

Третя особа

Позовні вимоги

Стан розгляду
справи
Стягнення з
Ухвалою
Приватного
господарського суду
акціонерного
Київської області від
товариства "СВС23 січня 2019 року
ДНІПРО"
провадження у
5987741,68 грн.
справі закрито у
зв'язку з відмовою
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ЗАВОД
ПІВДЕНКАБЕЛЬ"
від позовних вимог.
Ухвалою
Провадження у
господарського суду справі закрито.
Харківської області
від 07 червня 2018
року у справі
№922/662/18
визнано вимоги
кредитора
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"СВС-ДНІПРО" на
загальну суму 185
745,00 грн., які були
включені до реєстру
вимог кредиторів у
четверту чергу
задоволення, у
першу чергу
включено
заборгованість зі
сплати судового
збору на суму 3 524
грн.

Ухвалою
господарського суду
Харківської області
від 19 липня 2018
року у справі
№922/662/18
затверджено реєстр
грошових вимог
кредиторів
Командитного
товариства "Кастор
17", серед яких і
вимоги
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"СВС-ДНІПРО": 185 745,00 грн.
(четверта черга), 3
524 грн. (перша
черга).
Ухвалою
господарського суду
Харківської області
від 18 грудня 2018
року у справі
№922/662/18
затверджено
наданий суду звіт
ліквідатора і
ліквідаційний
баланс. Ліквідовано
юридичну особу Командитне
товариство "Кастор
17", код ЄДРПОУ
05755559,
зареєстровано як
юридична особа за
місцезнаходженням:
вул. Дніпровська,

3 826/4108/17

Окружний
адміністративний
суд міста Києва

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СВС-ДНІПРО"

Офіс великих
платників податків
ДФС
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221, м. Мерефа,
Харківський р-н,
Харківської області,
62472. Грошові
вимоги
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"СВС-ДНІПРО": 185 745,00 грн.
(четверта черга), 3
524 грн. (перша
черга) визнано
погашеними.
Провадження у
справі закрито.
Про визнання
протиправним та
скасування
податкового
повідомленнярішення.

З 13 листопада 2017
року справа
розглядається у
письмовому
провадженні та
остаточне рішення у
справі №826/4108/17
не прийнято.

17. Штрафні санкції емітента
№ з/п

Номер та дата рішення, яким
накладено штрафну санкцію
1 524-ЦД-1-Е 13.03.2018

Орган, який наклав штрафну
санкцію
Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку
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Вид стягнення
штрафні санкції

Інформація про виконання
Штраф оплачений.

18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Відсутні.
Середньооблікова 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), фонд 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
Штатні працівники: 58, за сумісництвом: 31, неповний робочий день: 30.
Фонд оплати праці у 2018 році складає 15950 тис.грн., що на 60% більше у порівнянні із попереднім роком.
Підприємство забезпечує своїх працівників достатнім рівнем кваліфікації.
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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВС-ДНІПРО" не належить до будь-яких об'єднань.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при
цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий
фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності
Спільну діяльність з іншими організаціями ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВС-ДНІПРО" не
здійснює.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду,
умови та результати цих пропозицій
Пропозиції щодо реорганізації не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Для основних засобів - податковий метод, прямолінійний метод, метод зменшення і прискореного зменшення
залишкової вартості для основних засобів - податковий метод, прямолінійний метод, метод зменшення і
прискореного зменшення залишкової вартості;
інших необоротних матеріальних активів (крім МНМА) - прямолінійний метод (виробничий);
малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів - у розмірі 100 відсоткової їх вартості в першому місяці
використання об'єкта;
при відпусканні запасів у виробництво - метод ФІФО
метод оцінки вартості фінансових інвестицій - за собівартістю придбання.
Основні види продукції або послуг, які 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), середньореалізаційні ціни, сума 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; основні
ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення
ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану
розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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
Організація будівництва будівель: 77% доходу за звітний рік;
Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури: приблизно 21% доходу за звітний рік.
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
Не планує.

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, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Політика Товариства спрямована на підвищення рівня екологічної результативності та попередження
можливого впливу на довкілля.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних
обмежень
Фактори ризику, що впливали на Товариство протягом 2018 року поділяються на зовнішні та внутрішні.
До зовнішніх факторів належать: інфляція; зміна податкового законодавства; кон'юнктура ринку; природні
аномальні явища; соціальні потрясіння тощо.
До внутрішніх факторів можна віднести стратегію Товариства і механізм її реалізації; масштаби
здійснення комплексу будівельно-монтажних та електромонтажних робіт; інвестиційна діяльність тощо.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Підприємство фінансується за рахунок надходження грошових коштів за виконані роботи, надані послуги,
реалізований товар, інколи залучаються кредитні кошти.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний
підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Відсутні.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на
діяльність емітента в майбутньому)
Товариство намагається будувати свою діяльність з урахуванням потреб ринку та принципу прибутковості.
Крім того, не змінюючи основну виробничу орієнтацію, якомога ширше розглядати перспективи і можливості
власної роботи , співпраці з партнерами та замовниками.
ПрАТ "СВС-ДНІПРО" продовжує розвивати виробництво низковольтних комплектних пристороїв для
релейного захисту та автоматики, що використовуються на підстанціях класом напруг від 0,4 кВ до 750 кВ та
виконувати роботи з впровадження систем автоматизації підстанцій. Крім того, виконує проектні та
пусконалагоджувальні роботи для замовників.
Забезпечення Товариства роботою це дуже важливе і серйозне питання, яке потребує багато часу та зусиль, але
ПрАТ "СВС-ДНІПРО" впевнене, що колектив, який має великий досвід в роботі, знання та динамічно
розвивається завжди найде застосування своїй енергії.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний
рік
Відсутній.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Відсутня.
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IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Наглядова рада Товариства

Структура
Наглядва рада Товариства складається з трьох осіб.

Правління Товариства
Правління Товариства складається з однієї особи.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.02 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

Персональний склад
Голова Наглядової Ради - Випирайло Володимир
Вячеславович, заступник голови Наглядової Ради Немировський Володимир Анатолійович, секретар
Наглядової Ради - Кривенчук Марія Олександрівна
Директор - Кравченко Микола Володимирович.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код
юридичної особи та посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Голова Наглядової ради
Випирайло Володимир Вячеславович

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код
юридичної особи та посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Директор
Кравченко Микола Володимирович

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або

Член Наглядової ради
Кривенчук Марiя Олександрiвна

д/н
1960
Вища
42
ТОВ «Київська енергетична будiвельна компанiя»,
32878418, Генеральний директор
19.04.2017, 3 (три) роки
Посадовою особою не надано згоди на розкриття
паспортних даних. Повноваження та обов'язки
посадової особи визначенi Статутом товариства та
внутрiшнiм Положенням. Наглядова рада здiйснює
контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав
акцiонерiв Товариства в межах компетенцiї,
визначеної Статутом. У звiтному роцi винагорода, в
тому числi у натуральнiй формi,посадовiй особi не
виплачувалась. Загальний стаж роботи - 42 рiк.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала
протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний директор
ТОВ «Київська енергетична будiвельна компанiя».
Змiн у персональному складi щодо посадової особи у
звiтному перiодi не було. Посадова особа не працює та
не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Голова
Наглядової ради є акцiонером товариства.

д/н
1960
Вища
41
ПрАТ «СВС-Днiпро»., 00132807, Директор
25.04.2017, 5 (п'ять) рокiв
Посадовою особою не надано згоди на розкриття
паспортних даних. Директор керує роботою
Товариства та дiє вiд iменi Товариства без довiреностi
у вiдповiдностi iз Статутом товариства, представляє
iнтереси Товариства в його вiдносинах з iншими
органами i органiзацiями, веде переговори та укладає
угоди вiд iменi Товариства. Отримує заробiтню плату
згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи 41 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор
ПрАТ «СВС-Днiпро». Змiн у персональному складi
щодо посадової особи у звiтному перiодi не було.
Посадова особа не працює та не займає посад на будьяких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа
емiтента не має.

повне найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код
юридичної особи та посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

д/н
1955
Вища
44
ТОВ «КЕБК», 32878418, Головний бухгалтер
19.04.2017, 3 (три) роки
Посадовою особою не надано згоди на розкриття
паспортних даних. Наглядова рада здiйснює контроль
за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв
Товариства в межах компетенцiї, визначеної
Статутом. У звiтному роцi винагорода,як Члену
наглядової ради, в тому числi у натуральнiй
формi,посадовiй особi не виплачувалась. Загальний
стаж роботи - 44 роки. Перелiк попереднiх посад, якi
особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Головний бухгалтер ТОВ «КЕБК». Змiн у
персональному складi щодо посадової особи у
звiтному перiодi не було. Посадова особа не працює та
не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Член
Наглядової ради є акцiонером товариства.

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код
юридичної особи та посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член Наглядової ради
Немировський Володимир Анатолiйович

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код
юридичної особи та посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

Головний бухгалтер
Лук’янець Олена Олександрiвна

д/н
1975
Вища
25
ТОВ «Екстрiм ЛТД», 30972222, Директор
19.04.2017, 3 (три) роки
Посадовою особою не надано згоди на розкриття
паспортних даних. Наглядова рада здiйснює контроль
за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв
Товариства в межах компетенцiї, визначеної
Статутом. У звiтному роцi винагорода, в тому числi у
натуральнiй формi,посадовiй особi не виплачувалась.
Загальний стаж роботи - 25 рокiв. Перелiк попереднiх
посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти
рокiв: ТОВ «Екстрiм ЛТД», директор. Змiн у
персональному складi щодо посадової особи у
звiтному перiодi не було. Посадова особа не працює та
не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Член
Наглядової ради є акцiонером товариства.

д/н
1980
Вища
19
ПрАТ «СВС-Днiпро», 00132807, бухгалтер 1-ої
категорiї
16.05.2016, безстроково

(призначено)
9) опис

Посадовою особою не надано згоди на розкриття
паспортних даних. Повноваження та обов'язки
посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Отримує заробiтню плату згiдно штатного розкладу.
Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх
посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти
рокiв: бухгалтер 1-ої категорiї ПрАТ «СВС-Днiпро».
Переведена на посаду головного бухгалтера (наказ
"Про переведення працiвникiв" 48/02-06.2 вiд
16.05.2016 року). Посадова особа не працює та не
займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Голова Наглядової ради
Директор
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Головний бухгалтер

Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

2
Випирайло Володимир
Вячеславович
Кравченко Микола
Володимирович
Кривенчук Марiя Олександрiвна
Немировський Володимир
Анатолiйович
Лук’янець Олена Олександрiвна

Найменування та ідентифікаційний Кількість
Від загальної
код юридичної особи – емітента
акцій (штук)
кількості
акцій (у
відсотках)
3
Випирайло Володимир
Вячеславович,д/н
Кравченко Микола
Володимирович,д/н
Кривенчук Марiя
Олександрiвна,д/н
Немировський Володимир
Анатолiйович,д/н
Лук’янець Олена
Олександрiвна,д/н

Усього
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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Кількість за типами акцій

4850

прості іменні привілейован
і іменні
5
6
7
31,468985
4850
0

1664

10,796782

1664

0

1355

8,791851

1355

0

2064

13,392162

2064

0

0

0,000000

0

0

9933

64,449779

9933

0

4

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи
засновника та/або учасника
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Випирайло Володимир Вячеславович
Бондаренко Сергій Володимирович
Немировський Володимир Анатолійович
Терляєв Юрій Валентинович
Кравченко Микола Володимирович
Бровко Алла Володимирівна
Кривенчук Марія Олександрівна
Кисіль Григорій Силович
Усього
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Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)
Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
31,468985
13,392161
13,392161
13,268881
10,796781
8,791850
8,791850
0,097326
100,000200

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Метою діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СВС-ДНІПРО" (далі ПрАТ "СВСДНІПРО" або Товариство) є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах
акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій
Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
Предметом діяльності Товариства (за основними його напрямками) є:
здійснення комплексу будівельно-монтажних та електромонтажних робіт;
будівництво об'єктів виробничого, промислового, житлового, соціально-культурного і побутового
призначення.
здійснення підприємницької діяльності по інжинірингових роботах у будівництві, у тому числі
виконання функцій генерального розробника і підрядника, виконання функцій генпідрядника в будівництві
об'єктів виробничого, промислового, житлового, соціально-культурного і побутового призначення.
виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт.
виробництво та збут товарів промислового та побутового призначення.
Товариство здійснює вищевказану діяльність на підставі відповідної ліцензії шляхом надання підприємствам,
організаціям і громадянам України та інших держав різнопланових будівельних та інжинірингових послуг.
Основним напрямом діяльності ПрАТ "СВС-ДНІПРО" є виконання електромонтажних робіт з прокладання
інженерних, електричних та теплових мереж, тепломагістралей, кабельних ліній (КЛ), повітряних ліній (ПЛ) та
ліній електропередач (ЛЕП), електропостачання, будівельні роботи, проектування, будівництво об'єктів "під
ключ", капітальне будівництво з урахуванням будь-яких вимог замовника.
2. Інформація про розвиток емітента
Товариство з моменту свого заснування в 1993 році працює в галузі будівництва, зокрема енергетичного
будівництва. Поступово освоює виробництво певних видів електрообладнання та в значній мірі займається
пусконалагоджувальними роботами на енергетичних об'єктах різного ступеню потужності.
Товариство намагається будувати свою діяльність з урахуванням потреб ринку та принципу прибутковості.
Крім того, не змінюючи основну виробничу орієнтацію, якомога ширше розглядати перспективи і можливості
власної роботи , співпраці з партнерами та замовниками.
ПрАТ "СВС-ДНІПРО" продовжує розвивати виробництво низковольтних комплектних пристроїв для релейного
захисту та автоматики, що використовуються на підстанціях класом напруг від 0,4 кВ до 750 кВ та виконувати
роботи з впровадження систем автоматизації підстанцій. Крім того, виконує проектні та пусконалагоджувальні
роботи для замовників.
Забезпечення Товариства роботою це дуже важливе і серйозне питання, яке потребує багато часу та зусиль.
Але, ПрАТ "СВС-ДНІПРО" впевнене, що колектив, який має великий досвід в роботі, знання та динамічно
розвивається завжди найде застосування своїй енергії.
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:
1) інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються
операції хеджування
В Товаристві управління ризиками визначається як "ризик-менеджмент", під яким розуміють сукупність
послідовних заходів антикризової діяльності, застосування яких має комплексний, системний характер і
базується на знанні стандартних прийомів управління ризиками.
Ризик-менеджмент вважається найбільш ефективною системою управління ризиками, яка охоплює три
послідовні етапи:
1) аналіз ризику;
2) контроль за ризиком;
3) фінансування ризику.
Управління ризиком необхідне на стадії вивчення ймовірних будівельних, електромонтажних та
інжинірингових послуг, при встановленні договірних відносин між Замовником та Підрядником (Виконавцем).
Воно направлене:
- на попередження та мінімізацію збитку;
- забезпечення відповідності ймовірності ризику та розміру будівництва;
- створення об'єктів забезпечення для гарантованого повного відшкодування можливого збитку.
1. Ідентифікація ризиків (встановлення ризику) - систематичне виявлення джерел ризику, визначення факторів
ризику, їхньої класифікації та попередньої оцінки значущості кожного з цих факторів.

Для ідентифікації ризику спочатку необхідно визначити такі його компоненти як предмет будівництва (робіт),
джерела фінансування, забезпечення виконання робіт та інше.
Товариство веде відповідний статистичний облік та обробку зібраної інформації, на основі якої визначає всі
ризикові обставини, що характеризують параметри ризику. Результатом є прийняття рішення, до якої ризикової
групи варто віднести той чи інший предмет. Середня величина ризикових обставин - це середній ризиковий тип
групи, яка використовується як міра порівняння.
2. Аналіз ризику - комплексна діагностика ризиків за допомогою різних методів: емпіричного, статистичного
спостереження, документального обліку та інше. Він дозволяє визначити потенційний вплив ризику на предмет
будівництва, а також теоретичну ймовірність того, що небезпека реалізується.
Оцінка ризиків здійснюється за допомогою розрахунків, які передбачають застосування статистичних і
математичних методів.
Існують методи оцінки ризику, серед яких виділяють три основні:
1) метод середніх величин. Полягає у тому, що окремі ризикові групи поділяють на декілька підгруп, щоб
створити аналітичну базу для визначення ризику за ризиковими ознаками;
2) метод відсотків. Виражає сукупність знижок і надбавок до тієї аналітичної бази, яку вже створено, залежно
від можливих позитивних і негативних відхилень від середнього ризикового типу;
3) метод індивідуальних оцінок. Використовується тоді, коли ризик не можна зіставити з відомим середнім
типом ризиків. Компанія здійснює довільну оцінку, що випливає з нашої професійної підготовки та досвіду,
суб'єктивного погляду.
3. Контроль за ризиком - призначений для часткового або повного усунення ризиків при оптимальному
співвідношенні різних способів: усунення ризику, зменшення, локалізації або поділу. Ризик можна
контролювати ще до самої події.
2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Фактори ризику, що впливали на Товариство протягом 2018 року поділяються на зовнішні та внутрішні.
До зовнішніх факторів належать: інфляція; зміна податкового законодавства; кон'юнктура ринку; природні
аномальні явища; соціальні потрясіння тощо.
До внутрішніх факторів можна віднести стратегію Товариства і механізм її реалізації; масштаби здійснення
комплексу будівельно-монтажних та електромонтажних робіт; інвестиційна діяльність тощо.
Зовнішнє середовище будівельного ринку складається з факторів, якими Товариство може управляти, та з тих,
на які воно впливати не може, але повинне враховувати їх у своїй діяльності.
До складових, на які Товариство може впливати, належать:
ринковий попит;
конкуренція;
розвиток будівельних, електромонтажних та інжинірингових робіт;
інфраструктура будівельного ринку (правове і нормативне забезпечення, інформаційна та аудиторська
мережа, наукове обслуговування, кадри, система організації професійної освіти, наукове обслуговування,
професійна етика і мова).
До складових, на які Товариство впливати не може, входять:
фінансова криза;
нестабільність банківської системи;
недобросовісна конкуренція на ринку будівництва;
збільшення випадків шахрайства.
Отже, будівельний ринок - це відкрита система, здатна до розширення та звуження, залежна як від загальної
економічної ситуації в державі, так і від активності Товариства.
Основними факторами ризику, які впливали на діяльність ПрАТ "СВС-ДНІПРО" протягом 2018 року, є:
- фінансова криза, яка призводить до зниження індексу споживчих настроїв потенційних замовників;
- нестабільність банківської системи, яка створює ризик втрати відповідних резервів, розміщених на
депозитних рахунках банків;
- недобросовісна конкуренція на ринку будівництва, яка проявляється у високих комісійних винагородах,
корупційних діях, що веде до втрати частини ринку добросовісними будівельниками.
- збільшення випадків шахрайства.
Вказані ризики є загальними для всієї будівельної галузі.
Специфічними ризиками для ПрАТ "СВС-ДНІПРО" є:
- залежність від підприємств, які перераховують платежі з залучених джерел фінансування.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Кодекс корпоративного управління в ПрАТ "СВС-ДНІПРО" не затверджувався.
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги
2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в
абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу
корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент
прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в
абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Практика корпоративного управління Товариства спрямована на досягнення оптимального балансу інтересів
усіх сторін: акціонерів, посадових осіб, працівників, контрагентів, постачальників, кредиторів, держави та
суспільства. Корпоративне управління Товариства охоплює практично усі сфери діяльності акціонерного
товариства - планування, внутрішній контроль, оцінка ефективності виробництва, розкриття інформації.
Ключовим моментом корпоративного управління є приведення внутрішніх документів акціонерного товариства
у відповідність до норм чинного законодавства України.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.02 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
(*)
Дата проведення
Кворум зборів **
Опис

чергові

позачергові
X

03.12.2018
99,903000
Ініціатором проведення позачергових загальних зборів
є виконавчий орган товариства.
Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Про затвердження складу лічильної комісії.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів та правочинів із заінтересованістю
відповідно до п. 9.9.27 Статуту Товариства.
Формулювання рішень з питань, включених до
проекту порядку денного:
1. Обрати Головою Загальних зборів Акціонерів
Товариства - Бондаренка Сергія Володимировича,
секретарем - Кривенчук Марію Олександрівну.
Рішення прийняте.
2. Затвердити лічильну комісію у складі: Голова
лічильної комісії - Терляєв Юрій Валентинович, Член
лічильної комісії - Кравченко Микола
Володимирович.
Рішення прийняте.
3. Надати Директору Товариства попередню згоду на
вчинення значних правочинів та правочинів із
заінтересованістю.
Рішення прийняте.

Вид загальних зборів
(*)
Дата проведення
Кворум зборів **
Опис

чергові

позачергові
X

25.07.2018
99,903000
Ініціатором проведення позачергових загальних зборів
є виконавчий орган товариства.
Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Про затвердження складу лічильної комісії.
3. Про затвердження процедури проведення зборів.
4. Про обрання Ревізора Приватного акціонерного
товариства "СВС-Дніпро".
Формулювання рішень з питань, включених до
проекту порядку денного:
1.Обрати Головою Загальних зборів Акціонерів
Товариства - Бондаренка Сергія Володимировича,
секретарем - Кривенчук Марію Олександрівну.
Рішення прийняте.
2. Обрати Головою лічильної комісії Терляєва Юрія
Валентиновича, Членом лічильної комісії - Кравченко
Миколу Володимировича.
Рішення прийняте.
3. Питання порядку денного підлягають черговому
обговоренню, а за наслідками обговорення проводити
голосування з питань порядку денного Загальних
зборів виключно з використанням бюлетенів для

голосування, форма і текст яких, відповідно до вимог
Закону України "Про акціонерні товариства",
затверджені Рішенням Наглядової ради Товариства, та
які видані учасникам Загальних зборів для
голосування. Під час голосування, акціонер має
зробити чітку відмітку у відповідній клітинці
бюлетеня та підписати його. Кількість бюлетенів має
відповідати кількості питань порядку денного. Після
закінчення голосування з питання порядку денного
акціонери (представники акціонерів) зобов'язані здати
лічильній комісії видані їм під час реєстрації бюлетені
для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені,
підраховує голоси та передає Голові Загальних зборів
для оголошення результатів голосування.
Рішення прийняте.
4. Припинити повноваження (відкликати) Бровко
Алли Володимирівни на посаді Ревізора Товариства.
Виключити посаду Ревізора Товариства, у зв'язку з
тим, що така посада не передбачена Статутом
Приватного акціонерного товариства "СВС-Дніпро".
Рішення прийняте.
Вид загальних зборів
(*)
Дата проведення
Кворум зборів **
Опис

чергові

позачергові
X

24.07.2018
99,903000
Ініціатором проведення позачергових загальних зборів
є виконавчий орган товариства.
Порядок денний:
1.Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2.Про затвердження складу лічильної комісії.
3.Про затвердження процедури проведення зборів.
4.Про внесення змін до Статуту Приватного
акціонерного товариства "СВС-Дніпро" шляхом
викладення його у новій редакції та затвердження
Статуту Приватного акціонерного товариства "СВСДніпро" в новій редакції (приведення у відповідність
до змін у Законі України "Про акціонерні
товариства").
5.Про внесення змін до Положень Про Загальні збори
акціонерів Товариства, Про Наглядову раду
Товариства та Директора Товариства шляхом
викладення їх у нових редакціях.
Формулювання рішень з питань, включених до
проекту порядку денного:
1.Обрати Головою Загальних зборів Акціонерів
Товариства - Бондаренка Сергія Володимировича,
секретарем - Кривенчук Марію Олександрівну.
Рішення прийняте.
2. Обрати Головою лічильної комісії Терляєва Юрія
Валентиновича, Членом лічильної комісії - Кравченко
Миколу Володимировича.
Рішення прийняте.
3. Питання порядку денного підлягають черговому
обговоренню, а за наслідками обговорення проводити
голосування з питань порядку денного Загальних
зборів виключно з використанням бюлетенів для

голосування, форма і текст яких, відповідно до вимог
Закону України "Про акціонерні товариства",
затверджені Рішенням Наглядової ради Товариства, та
які видані учасникам Загальних зборів для
голосування. Під час голосування, акціонер має
зробити чітку відмітку у відповідній клітинці
бюлетеня та підписати його. Кількість бюлетенів має
відповідати кількості питань порядку денного. Після
закінчення голосування з питання порядку денного
акціонери (представники акціонерів) зобов'язані здати
лічильній комісії видані їм під час реєстрації бюлетені
для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені,
підраховує голоси та передає Голові Загальних зборів
для оголошення результатів голосування.
Рішення прийняте.
4. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства,
пов'язані із приведенням окремих положень Статуту у
відповідність до змін у діючому законодавстві
України, шляхом викладення його у новій редакції.
Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів
Товариства (Бондаренка Сергія Володимировича,
Кривенчук Марію Олександрівну відповідно)
підписати Статут Товариства в новій редакції,
затвердженій цим рішенням загальних зборів
Товариства 24 липня 2018 року. Доручити Директору
Товариства (Кравченку Миколі Володимировичу)
особисто або через представника Товариства на
підставі виданої довіреності забезпечити в
установленому законодавством порядку державну
реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції,
затвердженій рішенням загальних зборів Товариства
24 липня 2018 року.
Рішення прийняте.
5. Викласти Положення "Про загальні збори
акціонерів Приватного акціонерного товариства
"СВС-Дніпро", Положення "Про Наглядову раду
Приватного акціонерного товариства "СВС-Дніпро" та
Положення "Про Директора Приватного акціонерного
товариства "СВС-Дніпро" у нових редакціях. Визнати
такими, що втратили чинність Положення Товариства,
затверджені Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства "СВС-Дніпро",
протокол № 4 від 16 березня 2011 року, зокрема: "Про
загальні збори акціонерів Приватного акціонерного
товариства "СВС-Дніпро", "Про Наглядову раду
Приватного акціонерного товариства "СВС-Дніпро",
"Про Ревізора Приватного акціонерного товариства
"СВС-Дніпро" та "Про Директора Приватного
акціонерного товариства "СВС-Дніпро".
Рішення прийняте.
Вид загальних зборів
(*)
Дата проведення
Кворум зборів **
Опис

чергові
позачергові
X
16.04.2018
99,903000
Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Про затвердження складу лічильної комісії.
3. Про затвердження процедури проведення зборів.
4. Про затвердження звіту Директора ПрАТ "СВС-

Дніпро" про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Затвердження
висновку Ревізора по річній звітності та балансу
Товариства за 2017 рік.
6.Розгляд та затвердження висновку аудитора про
перевірку річної фінансової звітності Товариства за
2017 рік.
7.Затвердження бухгалтерського звіту та розподіл
прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік.
Формулювання рішень з питань, включених до
проекту порядку денного:
1.Обрати Головою Загальних зборів Акціонерів
Товариства - Бондаренка Сергія Володимировича,
секретарем - Кривенчук Марію Олександрівну.
Рішення прийняте.
2. Обрати Головою лічильної комісії Терляєва Юрія
Валентиновича, Членом лічильної комісії - Кравченко
Миколу Володимировича.
Рішення прийняте.
3. Питання порядку денного підлягають черговому
обговоренню, а за наслідками обговорення проводити
голосування з питань порядку денного Загальних
зборів виключно з використанням бюлетенів для
голосування, форма і текст яких, відповідно до вимог
Закону України "Про акціонерні товариства",
затверджені Рішенням Наглядової ради Товариства, та
які видані учасникам Загальних зборів для
голосування. Під час голосування, акціонер має
зробити чітку відмітку у відповідній клітинці
бюлетеня та підписати його. Кількість бюлетенів має
відповідати кількості питань порядку денного. Після
закінчення голосування з питання порядку денного
акціонери (представники акціонерів) зобов'язані здати
лічильній комісії видані їм під час реєстрації бюлетені
для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені,
підраховує голоси та передає Голові Загальних зборів
для оголошення результатів голосування.
Рішення прийняте.
4. Затвердити звіт директора Товариства про
результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2017 рік. Визнати діяльність Товариства
в 2017 році задовільною.
Рішення прийняте.
5. Затвердити висновок Ревізора по річній звітності та
балансу Товариства за 2017 рік.
Рішення прийняте.
6. Затвердити аудиторський висновок (звіт
незалежного аудитора) проведеного ТОВ "АФ "ВІТА
ПОШТОВА" про перевірку річної фінансової
звітності Товариства за 2017 рік.
Рішення прийняте.
7. Затвердити бухгалтерський звіт про фінансові
результати Товариства та баланс за 2017 рік .
Відповідно до даних бухгалтерського обліку прибуток

за 2017 рік становить 11 908 991, 58 грн. (одинадцять
мільйонів дев'ятсот вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто
одна грн. 58 коп.) дані про який, згідно вимог
бухгалтерського обліку наведені у Звіті про фінансові
результати за 2017 рік. Питання про розподіл
прибутку за 2017 рік, визначений за даними
бухгалтерського обліку в розмірі 11 908 991,58
(одинадцять мільйонів дев'ятсот вісім тисяч дев'ятсот
дев'яносто одна грн. 58 коп.) перенести на наступне
засідання загальних зборів акціонерів, про яке буде
повідомлено акціонерам додатково.
Рішення прийняте.
Вид загальних зборів
(*)
Дата проведення
Кворум зборів **
Опис

чергові

позачергові
X

22.01.2018
99,903000
Ініціатором проведення позачергових загальних зборів
є виконавчий орган товариства.
Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Про затвердження складу лічильної комісії.
3. Про затвердження процедури проведення зборів.
4. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016
рік.
Формулювання рішень з питань, включених до
проекту порядку денного:
1.Обрати Головою Загальних зборів Акціонерів
Товариства - Бондаренка Сергія Володимировича,
секретарем - Кривенчук Марію Олександрівну.
Рішення прийняте.
2. Обрати Головою лічильної комісії Терляєва Юрія
Валентиновича, Членом лічильної комісії - Кравченко
Миколу Володимировича.
Рішення прийняте.
3. Питання порядку денного підлягають черговому
обговоренню, а за наслідками обговорення проводити
голосування з питань порядку денного Загальних
зборів виключно з використанням бюлетенів для
голосування, форма і текст яких, відповідно до вимог
Закону України "Про акціонерні товариства",
затверджені Рішенням Наглядової ради Товариства, та
які видані учасникам Загальних зборів для
голосування. Під час голосування, акціонер має
зробити чітку відмітку у відповідній клітинці
бюлетеня та підписати його. Кількість бюлетенів має
відповідати кількості питань порядку денного. Після
закінчення голосування з питання порядку денного
акціонери (представники акціонерів) зобов'язані здати
лічильній комісії видані їм під час реєстрації бюлетені
для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені,
підраховує голоси та передає Голові Загальних зборів
для оголошення результатів голосування.
Рішення прийняте.
4. Прибуток за 2016 рік розподілити та використати
наступним чином:
-85 536 600,00 грн. (вісімдесят п'ять мільйонів п'ятсот

тридцять шість тисяч шістсот гривень 00 копійок)
спрямувати на виплату дивідендів, що на одну просту
іменну акцію становить - 5 550,00 (п'ять тисяч п'ятсот
п'ятдесят гривень 00 копійок).
- Нарахування та виплату дивідендів за 2016 рік у сумі
85 536 600,00 грн. (вісімдесят п'ять мільйонів п'ятсот
тридцять шість тисяч шістсот гривень 00 копійок)
здійснити протягом шести місяців з дати проведення
даних загальних зборів акціонерів.
- Визначити, що виплата дивідендів акціонерам ПрАТ
"СВС-Дніпро" здійснюється в порядку і з урахуванням
наступних умов: виплата дивідендів акціонерам
здійснюється виключно за письмовими Заявами на
отримання дивідендів акціонером за формою
наведеною в додатку до цього Протоколу шляхом
безготівкового перерахування коштів на вказаний
акціонером-фізичною особою банківський рахунок.
-Не отримані акціонерами суми дивідендів
обліковувати як кредиторську заборгованість
Товариства перед акціонерами та акумулювати на
рахунку для виплати акціонерам у наступних
періодах.
- Визначити, що залишок нерозподіленого прибутку
Товариства за 2016 рік складає 70 002 188,89 (сімдесят
мільйонів дві тисячі сто вісімдесят вісім гривень 89
копійок).
- Питання про розподіл прибутку за 2016 рік у сумі 70
002 188,89 (сімдесят мільйонів дві тисячі сто
вісімдесят вісім гривень 89 копійок) винести на
засідання загальних зборів акціонерів Товариства, про
яке додатково повідомити акціонерів Товариства.
Рішення прийняте.
* Ставиться відмітка 'Х' у відповідних графах.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.02 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

Ні (*)
X
X
X

д/н

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності
контролю)?
Так (*)
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

Ні (*)
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так (*)
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

Ні (*)
X
X
X

д/н

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так (*)
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)

Ні (*)
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Про вчинення значних
правочинiв та iнших дiй,
погодження яких передбачено
Статутом Товариства

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так (*)
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій
товариства
Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

Ні (*)
X
X
X

-

У зв'язку з відсутністю кворуму.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів
Членів наглядової ради - представників акціонерів
Членів наглядової ради - незалежних директорів

3
0
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
Так (*)
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

Ні (*)
X
X

д/н

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

Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так*
Випирайло Володимир Вячеславович
Кривенчук Марiя Олександрiвна
Немировський Володимир Анатолiйович

Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради

Ні*

X
X
X

* Ставиться відмітка “Х” у відповідних графах.

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

Ні (*)
X
X
X
X
X
X

д/н

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

Ні (*)
X
X
X
X

д/н

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так (*)
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Ні (*)
X
X
X
X

д/н

Склад виконавчого органу
Одноосібний виконавчий орган - директор - Кравченко Микола Володимирович.

Опис

Функціональні обов'язки
Засади діяльності, порядок обрання, компетенцію, порядок прийняття рішень,
припинення повноважень та інші питання організації діяльності директора
визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими
законодавчими актами, Статутом Товариства, Положенням про директора ПрАТ
"СВС-ДНІПРО".
-

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)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії (осіб)
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

0
0

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

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу,
або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Так
Ні
Так

Ні
Так
Ні

Ні
Ні
Ні

Не належить до
компетенції жодного
органу
Ні
Ні
Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так
Так

Ні
Ні

Ні
Ні

Ні
Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

так
ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Так (*)
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

Ні (*)
X
X
X
X
X
X
X

д/н

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

Фінансова звітність, результати діяльності
Інформація про акціонерів, які володіють 10
відсотками та більше статутного капіталу

Інформація
розповсюджується на
загальних зборах

Так
Ні

Інформація
Документи надаються
оприлюднюється в
для ознайомлення
загальнодоступній
безпосередньо в
інформаційній базі
акціонерному
даних Національної
товаристві
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
Так
Так
Так
Ні

Копії документів
надаються на запит
акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернетсторінці акціонерного
товариства

Так
Ні

Так
Так

Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб
акціонерного товариства
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні
Ні

Ні
Ні

Так
Так

Так
Так

Ні
Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

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

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою)
протягом звітного періоду?
Так (*)
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

Ні (*)
X
X
X
X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так (*)
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

Ні (*)
X
X
X

д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так (*)
З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

Ні (*)
X
X
X
X
X

д/н
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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 Розмір частки акціонера (власника) (у
реєстром юридичних осіб, фізичних осіб відсотках до статутного капіталу)
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)
1 Випирайло Володимир Вячеславович
д/в
31,468985
2 Бондаренко Сергій Володимирович
д/в
13,392162
3 Немировський Володимир Анатолійович
д/в
13,392162
4 Терляєв Юрій Валентинович
д/в
13,268881
5 Кравченко Микола Володимирович
д/в
10,796782
6 Бровко Алла Володимирівна
д/н
8,791850
7 Кривенчук Марія Олександрівна
д/в
8,791850
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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
Посадові особи Товариства призначаються рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та відповідними
наказами Директора Товариства. Розмір винагороди членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства
визначається штатним розкладом.
9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження посадових осіб Товариства зазначаються в Статуті Товариства, у відповідних положеннях,
затверджених рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства та відповідних посадових інструкціях.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
У своїй діяльності Товариство керується Конституцією та законами України, постановами Верховної ради,
указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінетів Міністрів, міжнародними договорами
України. Вимогами Законів України "Про акціонерні товариства", "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні", "Про депозитарну систему України" та нормативно-правовими актами Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку, не передбачено надання Товариством інформації іншої, ніж наведено
вище.
Інформація, передбачену Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку
фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.02 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

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

Випирайло Володимир Вячеславович
Бондаренко Сергій Володимирович
Немировський Володимир Анатолійович
Терляєв Юрій Валентинович
Кравченко Микола Володимирович
Бровко Алла Володимирівна
Кривенчук Марія Олександрівна
Усього

Кількість акцій (штук) Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні
привілейовані іменні
Кількість акцій Від загальної
Кількість за типами акцій
(штук)
кількості акцій
(у відсотках)
прості іменні привілейовані
іменні
4850
31,468985
4850
0
2064
13,392162
2064
0
2064
13,392162
2064
0
2045
13,268881
2045
0
1664
10,796782
1664
0
1355
8,791851
1355
0
1355
8,791851
1355
0
15397
99,902900
15397
0

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).
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XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації
випуску

Номер
Найменування Міжнародний
Тип цінного
Форма
Номінальна
Кількість акцій
Загальна
свідоцтва про
органу, що
ідентифікаційн
папера
існування та
вартість (грн.)
(шт.)
номінальна
реєстрацію
зареєстрував
ий номер
форма випуску
вартість (грн.)
випуску
випуск
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20.10.2010 522/10/1/10
Територiальне UA4000101380 Акція проста
Бездокументар
50,00
15412
770600,00
управлiння
бездокументар ні іменні
Державної
на іменна
комiсiї з цiнних
паперiв та
фондового
ринку в м.
Києвi та
Київськiй
областi
Опис
Узвiтному роцi акцiї товариства у лiстингу не перебували, торгiвля на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась.
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Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)
10
100,000000

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

1
2
Кравченко Микола Володимирович
1664
Усього
1664
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.02 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій
прості іменні
4

3
10,796782
10,796800

привілейовані іменні
5
1664
1664

0

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

Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску

Міжнародний Кількість акцій у
ідентифікаційни
випуску (шт.)
й номер

1
2
3
4
20.10.2010 522/10/1/10
UA4000101380
Опис
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15412

Загальна
номінальна
вартість (грн)

5
770600,00

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

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

6

7
15412

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за якими
за результатами
обмеження таких
прав передано
іншій особі (шт.)
8
0
0

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

1
Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну
акцію, грн.
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.*
Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів
Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну
систему із зазначенням сум (грн.)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату **
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн.)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату **

Опис

За результатами звітного періоду
за простими
за
акціями
привілейованими
акціями
3
4
0
0,00000
0

У звітному періоді
за простими
за
акціями
привілейованими
акціями
5
6
92607621,12
6008,80000
86588125,69
15.12.2017

31.12.2016
безпосередньо
акціонерам

21.11.2018 /
6090589,97
19.01.2018 /
611404,74
19.02.2018 /
21336699,99
20.03.2018 /
15678079,24
05.03.2018 /
6264500,00
24.04.2018 /
3973750,02
21.05.2018 /
3670973,68
25.06.2018 /
1073216,29
13.07.2018 /
3627799,89
19.07.2018 /
4581500,01
16.08.2018 /
3272500,00
18.09.2018 /
2398275,00
Дата прийняття рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів 14.03.2016 р. та 15.12.2017 р.,
порядок - виплата дивідендів в повному обсязі
пропорційно всім особам, що мають право на
отримання дивідендів, спосіб - безпосередньо
акціонерам, дати складання переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів 31.12.2015 р. та
31.12.2016 р. Строки виплати - відповідно до рішень
загальних зборів.

* У разі виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума
дивідендів, перерахованих акціонерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів,
відкритого в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.
** У разі виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання
дивідендів, зазначаються дати таких виплат.
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XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1
1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього
Опис

Власні основні засоби
Орендовані основні
Основні засоби, всього
(тис. грн.)
засоби (тис. грн.)
(тис. грн.)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
3
4
5
6
7
8
5862
26419
0
0
5862
26419
720
117
3733
0
1292
0

8296
757
4559
9942
2865
0

0
0
0
0
0
0
5862

0
0
0
0
0
0
26419

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

720
117
3733
0
1292
0

8296
757
4559
9942
2865
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5862
26419
Термiн користування основними засобами залежить
вiд їх виду, групи, призначенням i т. iн. В складi
основних засобiв 60 вiдсоткiв залишкової вартостi
займає виробнича база, яка введена в експлуатацiю в
1972 роцi, решта основних засобiв введенi в
експлуатацiю у перiод з 1986 року по 2018 рiк.
Загальна первiсна вартiсть основних засобiв станом на
31.12.2018 року склала 47001 тис.грн., залишкова
вартiсть - 26419 тис.грн. Станом на 31.12.2018 року
основнi засоби та МНМА класифiкуються таким
чином (в тис. грн.): наведено у таблицi. За звiтний
перiод нарахована амортизацiя в сумi 2775 тис.грн.
Вибуло у зв'язку з продажем машин та обладнання по
первiснiй вартостi 101 тис.грн., нарахованою
амортизацiєю 93 тис.грн. Всi необоротнi матерiальнi
активи, що знаходяться на балансi товариства, є
власними. Обмежень щодо володiння, користування
та розпорядження основними засобами немає.
Придбаних за рахунок цiльового фiнансування
основних засобiв немає, основних засобiв, що не
використовуються у зв'язку з реконструкцiєю чи
консервацiєю немає. Виробнича база має загальну
площу 23423 м2, здано в операцiйну оренду 25 м2,
тобто ступiнь використання будiвлi близько 100 %.
Решта основних засобiв використовуються на 100%.
Змiни у вартостi основних засобiв вiдбулися за
рахунок збiльшення статтi транспортнi засоби - 2212
тис.грн., земельні ділянки - 9942 тис.грн., будівлі та
споруди - 7903 тис.грн. та iнших основних засобiв 2375 тис.грн. Залишкова вартiсть зросла за цей
рахунок.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
1
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)
Статутний капітал (тис. грн.)

За звітний період За попередній період
2
3
144521
177100
771
771

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)
Опис

Висновок

771
771
Вартість чистих активів розрахована за даними
Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх
видів зобов`язань і забезпечень, відображених в
Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог
Методичних рекомендацій щодо визначення вартості
чистих активів акціонерного товариства, схвалених
рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Розрахункова вартість чистих активів перевищує
статутний капітал на 143750 тис.грн. Розрахункова
вартість чистих активів перевищує скоригований
статутний капітал на 143750 тис.грн. Вимоги частини
третьої статті 155 Цивільного кодексу України
дотримані. Зменшення статутного капіталу не
вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

Кредити банку
X
у тому числі:
Короткострокові кредити банку
Зобов'язання за цінними паперами
X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним
X
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
X
випуском):
за векселями (всього)
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за
X
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
за фінансовими інвестиціями в корпоративні
X
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
Опис
відсутні.

Непогашена
Відсоток за
частина боргу користування
(тис. грн.)
коштами
(відсоток
річних)
8500,00
X

Дата
погашення

X

8500,00
0,00

X

X

0,00
0,00

X
X

X
X

X

X

0,00
0,00

X
X

X
X

0,00

X

X

5776,00
0,00
321406,00
335682,00

X
X
X
X

X
X
X
X
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ПАТ "Національний депозитарій України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
Україна, 04071, м. Київ, Подільський р-н, м. Київ,
04107, м. Київ , вул. Тропiнiна, 7-г
немає
немає

12.02.2015
044 400-51-98
044 234-57-28
Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Емiтент користується послугами ПАТ "НДУ"
передбачених договором.
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Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів*
№ з/п

Дата прийняття
рішення

1
1
Опис:

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Гранична сукупна Вартість активів
Співвідношення
вартість
емітента за
граничної
правочинів
даними останньої сукупної вартості
(тис.грн)
річної фінансової
правочинів до
звітності (тис.грн) вартості активів
емітента за
даними останньої
річної фінансової
звітності (у
відсотках)
4
5
6
500000,00
294776,00
169,620300 -

Предмет
правочину

Дата розміщення
Веб-сайт
особливої
товариства, на
інформації в
якому розміщена
загальнодоступній
інформація
інформаційній
базі даних Комісії

2
3
7
8
9
03.12.2018 Загальнi збори
03.12.2018 www.svsdnipro
акцiонерiв
На позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "СВС-Днiпро", якi вiдбулись 03 грудня 2018 року (протокол №04 вiд 03 грудня 2018 року) прийнято
наступнi рiшення:
1. Попередньо надати згоду Товариству вiдповiдно до п. 9.9.27 Статуту Товариства, протягом одного року приймати участь в конкурсних торгах (в тому числi
державних) закупiвлях товарiв, робiт та послуг з подальшим укладанням вiдповiдних правочинiв пов’язаних з виконанням проектних, будiвельно-монтажних,
електромонтажних, пусконалагоджувальних робiт, що будуть виконуватись Товариством на об’єктах будiвництва за якими Товариство виступить у якостi
Замовника, Генпiдрядника, Пiдрядника, Субпiдрядника, Постачальника, а також Замовниками яких виступить держава, управлiння, установи, органiзацiї та
пiдприємства рiзних форм власностi.
2. З метою реалiзацiї визначених Товариством основних напрямкiв дiяльностi, згiдно обраних основних видiв його дiяльностi, схвалити та попередньо надати
Товариству згоду на укладання протягом одного року значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю, а саме: на виконання проектних, будiвельномонтажних, електромонтажних, пусконалагоджувальних робiт, на постачання матерiалiв, обладнання, устаткування та iнших матерiальних ресурсiв, що
використовуються, в будiвництвi, але не виключно; кредитних договорiв iз фiнансовими установами, договорiв про надання гарантiй i поручительств, iнших
правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборiв Акцiонерiв.
Визначити ринкову вартiсть робiт, послуг, товару, майна i т.д., що буде предметом таких правочинiв, а отже й граничну сукупну вартiсть правочинiв на дату
прийняття рiшення неможливо, але в будь якому випадку сума правочину може становити до 50% й бiльше вiдсоткiв вартостi активiв емiтента. Вартiсть
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 294776 тис.грн.
3. Уповноважити директора Товариства Кравченко Миколу Володимировича укладати без додаткового погодження з Наглядовою радою Товариства та
Загальними зборами Акцiонерiв Товариства, значнi правочини та правочини iз заiнтересованiстю (Договори), в тому числi але не виключно, правочини, що
забезпечують власну поточну господарську дiяльнiсть Товариства, яка є його предметом основної дiяльностi згiдно iз Статутом й направленi на виконання
робiт та надання послуг Товариством або закупiвлю робiт та/або послуг Товариством у третiх осiб, правочини про надання гарантiй i поручительств, про
забезпечення виконання зобов’язань, правочини щодо рухомого та нерухомого майна Товариства, iпотечнi договори й iншi правочини, що передбаченi
чинним законодавством України, якщо ринкова вартiсть майна, робiт та/або послуг, що буде предметом такого правочину становитиме до 50% й бiльше
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, включаючи всi необхiднi витрати по сплатi податкiв, зборiв
та здiйсненню iнших обов’язкових вiдрахувань.
4. Незалежно вiд предмету правочину (Договору), виключно за погодженням Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства, Директор Товариства має право
укладати правочини (Договори) цiна предмету кожного Договору (або декiлькох у сукупностi щодо того самого або однорiдного/аналогiчного предмету)
становитиме бiльше 500 000 000 (П’ятсот мiльйонiв) гривень 00 копiйок, враховуючи всi необхiднi витрати по сплатi податкiв, зборiв та здiйсненню iнших

обов’язкових вiдрахувань; Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках): 169.6203%
5. Директору Товариства Кравченку Миколi Володимировичу надається право пiдписувати i отримувати всi необхiднi документи, в т.ч. договори, угоди, а
також виконувати всi дiї, пов’язанi з виконанням прийнятих на цих Загальних зборах Акцiонерiв Товариства рiшень.
Кiлькiсть голосуючих акцiй: 15412;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 15397;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 15397;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.
* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.
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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора
- фізичної особи - підприємця)
2. Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
3. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
5. Дата і номер рішення про проходження перевірки
системи контролю якості аудиторських послуг (за
наявності)
6. Звітний період, за який проведено аудит фінансової
звітності
7. Думка аудитора
8. Пояснювальний параграф (за наявності)
9. Номер та дата договору на проведення аудиту
10. Дата початку та дата закінчення аудиту
11. Дата аудиторського звіту
12. Розмір винагороди за проведення річного аудиту,
грн
13. Текст аудиторського звіту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА
КОМПАНІЯ "ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ"
40482683
01135, м. Київ, вул. Золотоустівська, будинок 23-А,
літера "М"
25.01.2018 0754
01.01.2018 - 31.12.2018
02 - із застереженням
д/н
23/02-2019 21.02.2019
11.03.2019 - 28.03.2019
25.03.2019
53000,00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.02 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

XVI. Твердження щодо річної інформації
Зміст твердження
Річна інформація достовірна та надана в повному обсязі.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.02 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події

Дата оприлюднення
Вид інформації
Повідомлення (Повідомлення
про інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку або
через особу, яка провадить
діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від
імені учасників фондового
ринку
1
2
3
22.01.2018
23.01.2018 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
25.07.2018
25.07.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
03.12.2018
03.12.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.02 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

Дата (рік, місяць, число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВС-ДНIПРО"
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
Акціонерне товариство
за КОПФГ

коди
19 01 01
00132807
3221810100
230

Підприємство
Територія
Організаційно-правова
форма господарювання
Вид економічної діяльності
[2010]Органiзацiя будiвництва будiвель
за КВЕД 41.10
Середня кількість працівників, осіб (1)
89
Адреса, телефон:
07301, Київська, Вишгородський, м. Вишгород, Шкiльна, 4 (044)5457124

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)
(форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
На 31.12.2018
Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
- виробничі запаси
- незавершене виробництво
- готова продукція
- товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

2

3

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

На кінець звітного На дату переходу
періоду
на міжнародні
стандарти
фінансової
звітності
4
5

156
(156)
0
5862
23762
(17900)

3
161
(158)
33405
26419
47001
(20582)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1030

0

0

0

1035
1040
1045
1050
1060
1065

34821
0
0
0
0
0

1231
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1090
1095

0
40683

0
61058

0

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

16303
943
12
0
15348
0
0
0
138807

18394
1802
44
0
16548
0
0
0
297573

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
- у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із
внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
- готівка
- рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
- в резервах довгострокових зобов'язань
- в резервах збитків або резервах належних виплат
- в резервах незароблених премій
- в інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив

1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
- емісійний дохід
- накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Пенсійні зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
- довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
- благодійна допомога
Страхові резерви
- резерв довгострокових зобов'язань
- резерв збитків або резерв належних виплат
- резерв незароблених премій
- інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги

1130
1135
1136
1140

0
3014
3014
0

12888
18145
0
0

0
0
0
0

1145

0

0

0

1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195
1200

80568
0
66
0
66
853
0
0
0
0
0
14482
254093
0

49088
0
358
0
358
610
0
0
0
0
0
22089
419145
0

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

1300
Код
рядка

2

0

294776
480203
На початок
На кінець звітного На дату переходу
звітного періоду
періоду
на міжнародні
стандарти
фінансової
звітності
3
4
5

1400
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

771
0
0
0
0
0
176329
0
0
0
177100

771
0
0
0
0
0
143750
0
0
0
144521

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

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

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

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

1600
1605

0
0

8500
0

0
0

1610
1615

0
28106

0
186667

0
0

розрахунками з бюджетом
- у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками
з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх
розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою
діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного
фонду
Баланс

1620
1621
1625
1630
1635

890
0
199
737
79293

5776
5560
196
902
127951

0
0
0
0
0

1640

0

0

0

1645

0

0

0

1650

0

0

0

1660
1665
1670
1690
1695
1700

385
0
0
8066
117676
0

284
0
0
5406
335682
0

0
0
0
0

1800

0

0

0

1900

294776

480203

0

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
статистики.
Примітки:
відсутні.
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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Кравченко Микола Володимирович
Лук"янець Олена Олександрiвна

Підприємство

коди
Дата (рік, місяць, число) 19 01 01
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВС-ДНIПРО"
за ЄДРПОУ 00132807
найменування

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
За 2018 р.
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
- зміна інших страхових резервів, валова сума
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
- дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
- витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
- дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка
2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070

828074
0
0
0
0
0
(604150)
0

За аналогічний період
попереднього року
4
240670
0
0
0
0
0
(228991)
0

2090
2095
2105
2110
2111
2112
2120
2121

223924

11679

0
0
0
0
11451
0

0
0
0
0
10248
0

2122

0

0

2130
2150
2180
2181

(12577)
(142730)
(6389)
0

(9305)
0
(486)
0

2182

0

0

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

73679

12136

0
383
37050
0
(380)
0
(37410)
0

0
2930
17
0
0
0
(464)
0

73322

14619

-13293
0

-2710
0

60029

11909

2290
2295
2300
2305
2350
2355

За звітний період
3

II. Сукупний дохід
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2
2400
2405
2410
2415

3

2445
2450
2455
2460
2465

4
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
60029

0
0
0
0
11909

III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка
2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

За звітний період
3
587241
15950
3472
2777
156406
765846

За аналогічний період
попереднього року
4
192999
9945
2112
1948
31778
238782

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка
2
2600
2605
2610
2615
2650

За звітній період

За попередній період

3

4
15412
15412
0
0
0

15412
15412
0
0
0

Примітки:
відсутні.
Керівник
Головний бухгалтер
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Кравченко Микола Володимирович
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 р.
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

Код за ДКУД 1801004
Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025

376684
0
0
43
0
618459
4096
0

305451
0
0
7
0
94180
401
0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
274

0
0
0
0
0
118

3100
3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

(715640)
(12621)
(3446)
(54213)
(4719)
(39647)
(9765)
(30926)
(97941)
0
0
0
(2458)
82311

(358196)
(7520)
(2062)
(15501)
0
(10903)
(4598)
0
(16440)
0
0
0
(1348)
(910)

3200
3205

37000
0

0
0

3215
3220
3225
3230
3235

383
0
0
32
0

0
2930
0
1920
0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275
3280

(6702)
0
0
(38637)
0

0
0
0
(1650)
0

Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3290
3295

0
(7924)

(18708)
(15508)

3300
3305
3310
3340

0
36926
0
8613

0
0
0
17140

3345
3350
3355
3360
3365
3370
3375

0
(32666)
(86588)
(380)
0
0
0

0
0
(31547)
0
0
0
0

3390
3395
3400
3405
3410
3415

0
(74095)
292
66
0
358

(969)
(15376)
(31794)
31860
0
66

Примітки:
відсутні.
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.02 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

Кравченко Микола Володимирович
Лук"янець Олена Олександрiвна

коди
Дата (рік, місяць, число) 19 01 01
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВС-ДНIПРО"
за ЄДРПОУ 00132807

Підприємство

найменування

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2018 р.
Форма № 3-н
Стаття

Код
рядка

1
І. Рух коштів у результаті
операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення) забезпечень
збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць
збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності та інших негрошових
операцій
Прибуток (збиток) від участі в
капіталі
Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання
Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів, утримуваних
для продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій
Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів
Фінансові витрати
Зменшення (збільшення) оборотних
активів
- збільшення (зменшення) запасів
- збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів
- збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи, послуги
- зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської заборгованості
- зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів
- зменшення (збільшення) інших
оборотних активів
Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань
- збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги
- збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом
- збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування
- збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за

2

Код за ДКУД 1801006

За звітний період
надходження
3

За аналогічний період попереднього
року
надходження
видаток
5
6

видаток
4

3500

0

0

0

3505
3510
3515

0
0
0

0
0

0
0
0

3520

0

0

0

0

3521

0

0

0

0

3522

0

0

0

0

3523

0

0

0

0

3524

0

0

0

0

3526

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0

3551
3552

0
0

0
0

0
0

0
0

3553

0

0

0

0

3554

0

0

0

0

3556

0

0

0

0

3557

0

0

0

0

3560

0

0

0

0

3561

0

0

0

0

3562

0

0

0

0

3563

0

0

0

0

3564

0

0

0

0

3540
3550

X

X

X

0
X
0
0

розрахунками з оплати праці
- збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів
- збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань
Грошові кошти від операційної
діяльності
Сплачений податок на прибуток
Сплачені відсотки
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
II. Рух коштів у результаті
інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
III. Рух коштів у результаті
фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в
дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Cплату відсотків
Cплату заборгованості з фінансової
оренди
Придбання частки в дочірньому
підприємстві
Виплати неконтрольованим часткам
у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності
Чистий рух грошових коштів за
звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки:
д/н

3566

0

0

0

0

3567

0

0

0

0

3570

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

3580
3585
3195

X
X

X
X

3200
3205

0
0

X
X

0
0

X
X

3215
3220
3225
3230
3235

0
0
0
0
0

X
X
X

0
0
0
0
0

X
X
X

3250

0

X

0

X

3255
3260
3270
3275
3280

X
X
X

3290
3295

X

0
0
0

X
X
X

0
0
0

X
X

X
X
0
0

0

X

0
0

0

3300
3305
3310

0
0
0

X
X
X

0
0
0

X
X
X

3340

0

X

0

X

3345
3350
3355
3360
3365

X
X
X
X
X

0
0
0
0
0

X
X
X
X
X

0
0
0
0
0

3370

X

0

X

0

3375

X

0

X

0

3390
3395

X

0
0

X

0

3400

0

3405
3410

0
0

3415

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

X

X
0
0
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01

найменування

Звіт про власний капітал
За 2018 р.
Форма № 4
Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Інший сукупний дохід за звітний
період
Дооцінка (уцінка) необоротних
активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку, належна
до бюджету відповідно до
законодавства

Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

Капітал у
дооцінках

2
4000

3

4

Додатковий
капітал

Код за ДКУД
Резервний
капітал

771

0

0

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)
7
0
176329

4005
4010
4090
4095

0
0
0
771

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

5

6

Неоплачений
капітал

1801005
Вилучений
капітал

8

Всього

9

10

0

0

177100

0
0
0
176329

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
177100

0

60029

0

0

60029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

4200
4205

0
0

0
0

0
0

0
0

(92608)
0

0
0

0
0

(92608)
0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на
створення спеціальних (цільових)
фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій
(часток)
Анулювання викуплених акцій
(часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості
акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240
4245

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4260
4265

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
771

0
0

0
0

0
0

(32579)
143750

0
0

0
0

(32579)
144521
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