Титульний аркуш
26.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№

49
(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

Вох Анатолій Вікторович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

Приватне акціонерне товариство
"Старокостянтинівнафтопродукт"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

22769927

4. Місцезнаходження

29000, Хмельницька, ., м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5

5. Міжміський код, телефон та факс

(0382) 71-83-82, (0382) 71-83-82

6. Адреса електронної пошти

stnp@ukr.net

7. Дата та рішення наглядової ради
емітента, яким затверджено річну
інформацію, або дата та рішення загальних
зборів акціонерів, яким затверджено річну
інформацію емітента (за наявності)

26.04.2019, рішення наглядової ради емітента

8. Найменування, ідентифікаційний код
юридичної особи, країна реєстрації
юридичної особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати інформаційні

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, №
DR/00001/APA

послуги на фондовому ринку, особи, яка
здійснює оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового
ринку

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

22769927.smida.gov.ua

(адреса сторінки)

29.04.2019

(дата)

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

1. Основні відомості про емітента

|X|

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу

|X|

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників
емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

|X|

1) інформація про органи управління

|X|

2) інформація про посадових осіб емітента

|X|

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

|X|

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

|X|

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)

|X|

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

|X|

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

|X|

2) інформація про розвиток емітента

|X|

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів
емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або
витрат емітента:

|X|

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

|X|

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності
та/або ризику грошових потоків

|X|

4) звіт про корпоративне управління:

|X|

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

|X|

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

|X|

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги

|X|

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
інформація про наглядову раду

|X|

інформація про виконавчий орган

|X|

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

|X|

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

|X|

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

|X|

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

|X|

повноваження посадових осіб емітента

|X|

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості,
типу та/або класу належних їм акцій

|X|

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою,
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також
прав та обов’язків акціонерів (учасників)

|X|

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної
пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

|X|

1) інформація про випуски акцій емітента

|X|

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого
емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка
розміру статутного капіталу 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

|X|

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

|X|

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

|X|

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

|X|

3) інформація про зобов’язання емітента

|X|

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|X|

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю,
та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність

|X|

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності
емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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

|X|

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб,
які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів
у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів
та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки
В складi рiчного звiту вiдсутні наступні розділи (тому що заповнення цих розділів не передбачене для емітентів,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів) :
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - тому що діяльність яку здійснює
емітент не потребує отримання ліцензії (дозвола)
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - тому що емітент не приймає участі в інших
юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря- тому що в товаристві відсутня посада корпоративного
секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство- тому що емітент не укладав договорів з рейтинговими агентствами та
не проводив рейтингову оцінку.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента тому що
філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента немає.
7. Судові справи емітента - тому що судові справи, стороною в яких виступає емiтент, вiдсутнi.
8. Штрафні санкції емітента - тому що за звiтний перiод штрафи на емітента не накладались.
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та
відсоток їх акцій (часток, паїв):
2) інформація про посадових осіб емітента - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення.
4) інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) - тому що у звітному році загальні збори
акціонерів не проводились.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій - тому що змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не було.
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 - тому що змін осіб, яким належить право
голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій не було.
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 - тому що змін 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 немає.
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:
2) інформація про облігації емітента - тому що емітент не здiйснював випуск облiгацiй.
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - тому що iншi цiннi папери емітентом не
випускались.
4) інформація про похідні цінні папери емітента - тому що похідні цiннi папери емітентом не випускались
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів- тому що тому що емітент не здiйснював
випуск боргових цiнних паперiв.
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - тому що емітент протягом
звiтного перiоду не здiйснював викуп власних акцiй.
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) - тому що цiльовi
облiгацiї емітентом не випускались.
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента тому що у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає.
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 - тому
що фактів обмеження щодо обігу цінних паперів емітента не було
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - тому що дивіденди у звітному
періоді не нараховувались та не плачувались.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право чинів - тому що
в звiтному перiодi не приймалися рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
26. Інформація вчинення значних правочинів - тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання
згоди на вчинення значних право чинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - тому що в звiтному перiодi
не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість - тому що осіб, заінтересованих у вчиненні товариством
правочинів із заінтересованістю не має.
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента
аудитором (аудиторською фірмою) - тому що аудит фінансової звітності не проводився.
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових
цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - тому що боргові цінні папери не випускались.
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента,
яка наявна в емітента - тому що акціонерні або корпоративні договори не укладались.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які
здійснюють контроль над емітентом - тому що договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність
осіб, які здійснюють контроль над емітентом немає.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного періоду - тому що особливої інформації не виникало.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій - тому що товариство не випускало іпотечні облігації.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття - тому що товариство не випускало іпотечні
облігації.
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- тому що прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу
іпотечного покриття немає.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів,
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - тому що випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв
емітент не здійснював.
41. Основні відомості про ФОН ,
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН,
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН,
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН,
45. Правила ФОН - тому що Сертифікати ФОН емітентом не випускались.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство
"Старокостянтинівнафтопродукт"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи (за наявності)

А01 №789118

3. Дата проведення державної реєстрації

30.01.1997

4. Територія (область)*

68000 - Хмельницька

5. Статутний капітал (грн)

221843,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що 0,000000
передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

2

9. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Надання в оренду й експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна (основний) 68.20

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК

2) МФО банку

305299

3) поточний рахунок

2600705004130

4) найменування банку (філії, відділення банку), який ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
5) МФО банку

305299

6) поточний рахунок

2600605001220
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18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 22.11.2017 р. скасовано посаду ревізора Товариства.
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
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 2,
середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0,
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0,
фонд оплати праці - 556,2 тис. грн.
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
емітент не входить до складу 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
спільна діяльність не здійснюється
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови
та результати цих пропозицій
пропозиції щодо реорганізації за звітний період не надходило
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
ПрАТ ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснює відповідно до Закону України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Національних Положень (Стандартів)
бухгалтерського обліку, інших законодавчих та нормативних актів, які регулюють бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні. При нарахуванні амортизації основних засобів ПрАТ використовує лнійний
метод, відповідно до якого амортизація нараховується рівними частинами протягом строку їх корисно-го
використання. При списанні, реалізації, використанні чи іншому вибутті запасів використовується метод ФІФО.
Методом обліку фінансових інвестицій прийнято метод обліку їх за собівартості. Нарахування резерву
сумнівних боргів здійснюється методом абсолютної суми заборгованості.
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
Товариство в звітному році здійснювало діяльність зі здавання в оренду основних засобів (автомобілі,
комп'ютерна техніка на загальну суму 1 079,4 тис. грн. Діяльність Товариства в звітному періоді не пов'язана з
експортом товарів і послуг, не має сезонного характеру. Основним ринком збуту послуг Товариства є місцевий
ринок.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які
значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати,
включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останні 5 років Товариством придбано активів на загальну вартість 3 381,0 тис. грн.
За останні 5 років Товариством відчужено активів на загальну вартість 7 097,3 тис. грн.
На найближчу перспективу Товариство не планує здійснювати інвестицій. або придбання активів.
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
Екологічних наслідків від використання наявних основних засобів не передбачається, розширення або
удосконалення основних фондів не планується.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних
обмежень
Ризики істотних змін у податковій політиці може спричинити погіршення фінансового стану Товариства
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Джерелами фінансування будуть доходи від поточної господарської діяльності Товариства
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний
підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів на суму 2356521,66 грн. від виконання яких в майбутньому
очікується не менше 10 % прибутку.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на
діяльність емітента в майбутньому)
Товариство планує у наступний звітний період зберегти обсяги надання послуг зі здавання в оренду своїх
основних засобів та не змінювати в
цей час видів діяльності. Істотним фактором для зміни обсягів або напрямків діяльності Товариства, можуть
бути зміни чинного законодавства
у податковій та інвестиційній політиці.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний
рік
В наступному звітному періоді Товариство не планує розширювати виробництво, змінювати види своєї
діяльності та витрачати грошові кошти на дослідження та розробки.
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
Інша інформація, яка може бути істотною відсутня.
Наведена в інших розділах даного звіту інформація достатня для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

IV. Інформація про органи управління
Орган управління

Структура

Персональний склад

Виконавчий орган

Директор

Вох Анатолій Вікторович

Наглядова рада

Голова НР, 2 члени НР.

Голова Наглядової ради - Івлев Костянтин
Анатолійович,
Член Наглядової ради - Ржевський Павло
Миколайович,
Член Наглядової ради - Перевізний Вадим
Миколайович.

Загальні збори

Акціонери

Акціонери - фізичні особи - 18 осіб, юридичні особи 6 осіб.
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V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне Вох Анатолій Вікторович
найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код
юридичної особи та посада, яку займав**

ПрАТ "Старокостянтинiвнафтопродукт", 2276997,
Директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 10.02.2017, 3 роки
(призначено)
9) опис

Змін по даній посадовій особі в 2018 році не
відбувалось.
Протокол Наглядової ради Приватного акцiонерного
товариства "Старокостянтинiвнафтопродукт" від 10
лютого 2017 р. (далi - Товариство), у зв'язку iз
завершенням 3-рiчного строку повноважень дiючого
директора, Воха Анатолiя Вiкторовича обрано
(переобрано) директором.
Повноваження посадової особи згідно Статуту
Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа
не надала згоди на розголошування відомостей про
розмір винагороди.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне Чавалах Тетяна Сергіївна
найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1975

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код
юридичної особи та посада, яку займав**

ТОВ "Хмельницьк-Петрол"., 30318625, Головний
бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 24.01.2014, Безстроково
(призначено)
9) опис

Змін по даній посадовій особі в 2018 році не
відбувалось.
Повноваження посадової особи згідно Статуту
Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала
згоди на розголошування відомостей про розмір
винагороди.

1) посада*

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне Івлев Костянтин Анатолійович
найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1979

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код
юридичної особи та посада, яку займав**

ТОВ "Епіцентр К", 32490244, економіст

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 22.11.2017, 3 роки
(призначено)
9) опис

Змін по даній посадовій особі в 2018 році не
відбувалось.
Обрано рiшенням Наглядової ради Товариства вiд
22.11.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Володіє часткою в
статутному капiталi - 0,000450%. Посадова особа не
надала згоди на розголошування відомостей про
розмір винагороди.
Iвлев Костянтин Анатолiйович є представником
акцiонера емiтента 189322, KORESTA
SNVESTMENTS LTD (КОРЕСТА IНВЕСТМЕНТС
ЛТД), мiсцезнаходження: Фiлокiпру, 4, ЗЕНIА ЕЛЕНI,
КОРТ А, 3032 Кiпр, Лiмассол).

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне Ржевський Павло Миколайович
найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код
юридичної особи та посада, яку займав**

ТОВ "Кастодіан Гарант", 36297353, старший фахiвець.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 22.11.2017, 3 роки
(призначено)
9) опис

Змін по даній посадовій особі в 2018 році не
відбувалось.
Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вiд 22.11.2017 року. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Володiє часткою в статутному капiталi - 0,001352%.
Посадова особа не надала згоди на розголошування
відомостей про розмір винагороди.
Ржевський Павло Миколайович є представником
акцiонера емiтента 165167, GOMART CONSULTING
LIMITED (ГОМАРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД),
мiсцезнаходження: Атталу, 5, П.С., 3090, Лiмассол.
Кiпр).

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне Перевізний Вадим Миколайович
найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код
юридичної особи та посада, яку займав**

ТОВ "РІВАЛІОН", 32502322, Директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 22.11.2017, 3 роки
(призначено)

9) опис

Змін по даній посадовій особі в 2018 році не
відбувалось.
Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вiд 22.11.2017 року. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi не володiє. Попереднi
посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв:
член Наглядової ради, директор. Посадова особа не
надала згоди на розголошування відомостей про
розмір винагороди. Перевiзний Вадим Миколайович є
представником акцiонера емiтента ( iдент. код, назва
юр. особи: 165167,GOMART CONSULTING LIMITED
(ГОМАРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД),
мiсцезнаходження: Атталу, 5, П.С., 3090, Лiмассол.
Кiпр)).

* 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

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

Найменування та ідентифікаційний
Кількість
Від загальної
код юридичної особи – емітента
акцій (штук)
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні привілейован
і іменні
1

2

3

4

5

6

7

Директор

Вох Анатолій Вікторович

0

0,000000

0

0

Головний бухгалтер

Чавалах Тетяна Сергіївна

0

0,000000

0

0

Голова Наглядової ради

Івлев Костянтин Анатолійович

1

0,000451

1

0

Член Наглядової ради

Ржевський Павло Миколайович

3

0,001352

3

0

Член Наглядової ради

Перевізний Вадим Миколайович

0

0,000000

0

0

4

0,001803

4

0

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

ГОМАРТ КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД (GOMART
CONSULTING LIMITED)

165167

Кіпр, ., Атталу, 5, ПС 3090. Лімасол, 3090, ., .

17,536726

СЬОРСІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (CIRCE VENTURES
LIMITED)

165192

Кіпр, ., Тіміу Ставру, 6, Пелендрі, П.С. 4878,
Кіпр, Лімассол., ., .

17,536726

КОРЕСТА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (KORESTA
INVESTMENTS LTD)

189322

Кіпр, ., Філокіпру, 4, ЗЕНІА ЕЛЕНІ. КОРТ А,
3032, Кіпр, Лімассол.., ., .

17,536726

РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (RENALDA
INVESTMENTS LIMITED)

116502

Кіпр, ., Marinou Geroulanou, 82 Kato
Polemidia,., Limassol, 4153, ., .

12,601254

ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DUXTON HOLDINGS
LIMITED)

147086

Кіпр, ., Філокіпру Стріт, Зеніа Елені, Корт А,
буд. 4, Лімассол, 3032, ., .

9,451729

ФОРГАРД ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (FORGARD
SNVESTMENTS LTD)

189320

Кіпр, ., Атталу, 5, П.С. 3090, Кіпр, Лімассол, ., .

8,391971

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Фізичні особи - акціонери 18 осіб.
Усього
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Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
16,944900
100,000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Товариство планує у наступний звітний період зберегти обсяги надання послуг зі здавання в оренду своїх
основних засобів та не змінювати в цей час видів діяльності. Істотним фактором для зміни обсягів або
напрямків діяльності Товариства, можуть бути зміни чинного законодавства у податковій та інвестиційній
політиці.
2. Інформація про розвиток емітента
За 2018 рік збиток становить 31,3 тис. грн. У звітному році Товариство не вводило в експлуатацію нових
основних засобів, не здійснювало інвестицій у розширення виробництва. Наявні на балансі основні засоби
передані в оренду ряду суб'єктів господарювання, що дає можливість отримувати стабільний дохід протягом
усього звітного періоду. В перспективі Товариство планує здійснити маркетингові дослідження регіонального
ринку, з метою визначити нові напрями діяльності Товариства.
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
Товариство не здійснювало операцій із деривативами, що виключало необхідність провадити політику
хеджування та страхування таких операцій.
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
Товариство не здійснював операції пов'язаних із ціновими, кредитними та ризиками ліквідності грошових
потоків.
2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Кредитний ризик - Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами.
Операції з новими клієнтами здійснюються після аналізу їх платоспроможності. Дебіторська заборгованість
підлягає постійному моніторингу.
Ризик ліквідності - Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності.
Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими
активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Валютний ризик - при здійсненні операцій із застосуванням валютних цінносте та/або інших фінансових
інструментів, Товариство враховує та здійснює контроль вірогідності виникнення збитків, повної або часткової
втрати грошових коштів, внаслідок зміни курсу однієї іноземної валюти стосовно іншої, у тому числі
національної валюти.
Правовий ризик - Товариство постійно контролює наявний або потенційний ризик виникнення збитків, повної
або часткової втрати активів через порушення або недотримання вимог чинного законодавства, договорів та/або
через можливість двозначного їх тлумачення, а також внаслідок запровадження несприятливих для Товариства
законодавчих змін, у тому числі до податкового законодавства, або внаслідок відсутності регуляторних актів
щодо окремих видів господарської діяльності Товариства.
Ціновий ризик - Товариство контролює вірогідність виникнення збитків, повної або часткової втрати грошових
коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента
внаслідок коливання ринкових цін.
Процентний ризик (ризик зміни процентної ставки) - Товариство контролює вірогідність виникнення збитків,
повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну
вартості фінансового інструмента внаслідок несприятливих змін ринкових відсоткових ставок.
Ризик персоналу - Товариство контролює наявний або потенційний ризик виникнення збитків, повної або
часткової втрати активів, пов'язаний з діями або бездіяльністю персоналу Товариства (людським фактором), що
випливає з його операцій та обумовлений недоліками у внутрішніх системах та процедурах управління,
організації та контролю в Товаристві, який включає ризик допущення помилки при проведенні операції,
здійснення неправомірних операцій, пов'язане з недостатньою кваліфікацією або із зловживанням персоналу,
ризик розголошення конфіденційної інформації та інші ризики.
Ризик втрати ділової репутації (репутаційний ризик) - Товариство контролює наявний або потенційний ризик
виникнення збитків, повної або часткової втрати активів, пов'язаний зі зменшенням кількості клієнтів або
контрагентів Товариства через виникнення у суспільстві несприятливого сприйняття Товариства, зокрема його
фінансової стійкості, якості послуг, що надаються Товариством, або його діяльності в цілому, який є наслідком

реалізації фінансового, операційного, технічного та правового ризиків;
Технічний ризик - Товариство контролює наявний або потенційний ризик виникнення збит-ків, повної або
часткової втрати активів, пов'язаний з недосконалою роботою процесів та систем Товариства або їх недостатнім
захистом, який включає ризик збою у роботі програмного та технічного забезпечення, обладнання,
інформаційних систем, засобів комунікації та зв'язку, ризик, пов'язаний з цілісністю даних та носіїв інформації,
ризик несанкціонованого доступу до інформації сторонніх осіб та інші ризики;
Ризик настання форс-мажорних обставин - Товариство контролює ризик виникнення збитків, повної або
часткової втрати активів, через настання невідворотних обставин, у тому числі обставин непереборної сили, що
неможливо передбачити, які призводять або створюють передумови для виникнення збоїв у роботі Товариства
або безпосередньо перешкоджають його нормальному функціонуванню.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Власний кодекс корпоративного управління не розроблявся та не застосовувався.
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб
або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне
застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ «Старокостянтинівнафтопродукт» на фондових
біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об’єднання юридичних осіб. У зв’язку з цим,
посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.
- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги
Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним
законодавством України та Статутом.. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.
2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в
абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу
корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент
прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в
абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Товариство використовує корпоративне управління в межах, визначених чинним законодавством. Власний
кодекс корпоративного управління не розроблявся. Корпоративні кодекси інших учасників ринку Товариство не
застосовувало.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

д/в

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

Ні (*)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

X

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

Ні (*)

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

д/в

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так (*)

Ні (*)

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

д/в

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так (*)

Ні (*)

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

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

д/в

Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

д/в

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

У звітному періоді загальні збори акціонерів не проводились і у зв'язку із скрутним
фінансовим становищем перенесені та проведені 06 лютого 2019 р..

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

Позачергові збори не скликались.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів

0

Членів наглядової ради - представників акціонерів

3

Членів наглядової ради - незалежних директорів

0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
Так (*)
З питань аудиту

Ні (*)
X

З питань призначень

X

З винагород

X

Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

д/в

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх
компетентності та ефективності,

Оцінка роботи комітетів не проводилась.

а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/в

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

Посада

Незалежний член
Так*

Ні*

Івлев Костянтин Анатолійович

Голова Наглядової ради

X

Ржевський Павло Миколайович

Член Наглядової ради

X

Перевізний Вадим Миколайович

Член Наглядової ради

X

* Ставиться відмітка “Х” у відповідних графах.

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

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

X
д/в

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

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

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

X

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

X

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

X

Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

д/в

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

У 2018 році були проведені 4 засідання Наглядової ради, зокрема:
12.03.2018 р. - Прийнято рішення про обрання аудитором Товариства для перевірки
звітності за 2017 рік Приватну аудиторську фірму "ЕКСПРЕС-АУДИТ", код за
ЄДРПОУ 21341857.
19.09.2018 р. - Прийнято рішення:
1. Скликати та провести загальні збори ПрАТ
"СТАРОКОСТЯНТИНІВНАФТОПРО-ДУКТ" 22 листопада 2018 року.
27.09.2018 р. -. За результатами засідання :
Затвердженно порядкок денний загальних зборів акціонерів Товариства, проекти
рішень, тексту повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, передано
повноваження реєстраційної комісії депозитарній установі, затверджено склад
реєстраційної комісії для реєстрації учасників зборів.
15.11.2018 р. - Прийнято рішення про перенесено проведення загальних зборів
акціонерів Товариства на 06 лютого 2019 р..

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

д/в

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Директор - Вох Анатолій Вікторович

Функціональні обов'язки
"
представляє виконавчий орган у взаємовідносинах з іншими органами
управління та контролю Товариства;
"
представляє Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними
особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і

третейському суді, в інших судових установах;
"
укладає цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису;
"
укладає будь-які правочини, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим
майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без
попереднього їх узгодження із Наглядовою радою, якщо сума правочину не
перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;
"
укладає будь-які правочини, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим
майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, із
попереднім їх узгодження з Наглядовою радою, якщо сума правочину перевищує
ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;
"
видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
"
відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки
Товариства;
"
підписує фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
"
видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма
працівниками Товариства;
"
здійснює інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради;
"
приймає рішення щодо призначення керівників структурних одиниць, філій
та представництв;
"
затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє
працівників при необхідності вносить зміни до складу структурних підрозділів в
межах затвердженої Наглядовою радою структури;
"
забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм
чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
"
організовує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством
зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог
по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього
природного середовища;
"
організовує збереження майна Товариства і його належне використання;
"
організовує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної
звітності;
"
визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та
відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
"
розробляє умови колективного договору (угоди);
"
організовує своєчасне розкриття (надання/опублікування) Товариством
достовірної інформації про його діяльність, у повноті, порядку та строки
встановлені діючим законодавством;
"
виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника
підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою
Товариства.
Опис

У своїй діяльності виконавчий орган керується загальноприйнятими системами

внутрішнього контролю за фінансовою діяльністю товариства, через
бухгалтерський облік і податковий облік. Директор не є прямим або
опосередкованим власником акцій товариства. Призначення на посаду та
звільнення з посади відбувається за рішеннями Наглядової ради Товариства.
Директор уповноважений:
"
представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними
особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і
третейському суді, в інших судових установах;
"
укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису
відповідно до його компетенції та обмежень, встановлених законодавством України
та Статутом Товариства;
"
укладати правочини щодо розпорядження майном і грошовими коштами
Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом та
внутрішніми нормативними актами Товариства;
"
видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
"
відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки
Товариства;
"
підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
"
видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма
працівниками Товариства;
"
здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради;
"
приймати рішення щодо призначення керівників структурних одиниць.

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)

0

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

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 (*)
Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до
компетенції жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу,

Так

Ні

Ні

Ні

або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

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

Так

Ні

Ні

Ні

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

так

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

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

д/в

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

Інформація
розповсюджуєтьс
я на загальних
зборах

Інформація оприлюднюється в
загальнодоступній інформаційній базі
даних Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про ринок
цінних паперів або через особу, яка
провадить діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників фондового ринку

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління
товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх
проведення

Ні

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного
товариства
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

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

Копії документів
Інформація
надаються на
розміщується на
запит акціонера власній інтернетсторінці
акціонерного
товариства

ні

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

Ні (*)

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік
Частіше ніж раз на рік
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

X
X

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

Ні (*)

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

д/в

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

Ні (*)

З власнї ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
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д/в

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 ГОМАРТ КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД (GOMART CONSULTING
LIMITED)

165167

17,536726

2 СЬОРСІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (CIRCE VENTURES LIMITED)

165192

17,536726

3 КОРЕСТА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (KORESTA INVESTMENTS
LTD)

189322

17,536726

4 РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (RENALDA
INVESTMENTS LIMITED)

116502

12,601254
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7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
Загальна кількість акцій
221843

Кількість акцій з
обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

37581 Не враховуються при визначені кворуму у зв'язку із відсутністю договору про
обслу-говування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснено
переказу прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, від-критий в іншій
депо-зитарній установі.
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Дата виникнення
обмеження
13.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або
компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Персональний склад Наглядової ради Товариства призначається загальними зборами акціонерів. Голова
Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради.
Директор призначається Наглядовою радою.
9) повноваження посадових осіб емітента
1. У звітному періоді до повноважень Директора належали наступні питання, передбачені статутом Товариства:
1)
представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та
іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
2)
укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису відповідно до його компетенції та
обмежень, встановлених законодавством України та Статутом Товариства;
3)
укладати правочини щодо розпорядження майном і грошовими коштами Товариства у межах,
встановлених законодавством України, Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;
4)
видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
5)
відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
6)
підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
7)
видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
8)
здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради;
9)
приймати рішення щодо призначення керівників структурних одиниць.
У звітному періоді до компетенції Наглядової ради належали наступні питання, передбачені статутом
Товариства:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю
Товариства, окрім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та
встановлення переліку таких положень;
2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних
зборів, затвердження проекту порядку денного та порядку денного, проектів рішень (крім кумулятивного
голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, затвердження форми і тексту
бюлетенів для голосування на Загальних зборах, обрання Головуючого на Загальних зборах та Секретаря
Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту
Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує
25 відсотків вартості активів Товариства;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених
законодавством України та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги
обов'язкового викупу акцій Товариством у випадках, встановлених законодавством України;
8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру його
винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи,
яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
11) обрання та припинення повноважень Голови Наглядової ради, Голови і членів інших органів Товариства,
крім органів, обрання та припинення повноважень яких віднесено до компетенції Загальних зборів;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру
оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.17 цього Статуту;
15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних
зборів відповідно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п. 9.1.12
цього Статуту;
16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про
заснування інших юридичних осіб;
17) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про
акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт

або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення значних правочинів, для яких Загальними
зборами попередньо надана згода на їх вчинення;
19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги,
затвердження умов договору, що укладатиметься із депозитарною установою та встановлення розміру оплати її
послуг;
22) надсилання оферти акціонерам, відповідно до чинного законодавства України;
23) затвердження організаційної структури Товариства;
24) прийняття рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в Статутних капіталах інших
господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в Статутних
капіталах інших господарюючих суб'єктів;
25) прийняття рішення про вступ Товариства до складу та про вихід Товариства зі складу учасників
(засновників) інших суб'єктів господарювання;
26) прийняття рішення про створення спільних підприємств;
27) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих
об'єктів;
28) аналіз дій Директора з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;
29) встановлення ліміту (розміру суми) для Директора на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з
розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо,
без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою;
30) надання Директору Товариства попередньої згоди на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з
розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо,
якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;
31) прийняття рішення про створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв,
затвердження Статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва, затвердження за поданням
Директора керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб;
32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв
Товариства;
33) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та/або аудиторських перевірок фінансовогосподарської діяльності Товариства;
34) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх
фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства,
або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків
цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його
посадових осіб;
35) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління
Товариства;
36) прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що не перевищує 100 000 000,00 гривень (сто
мільйонів гривень нуль копійок);
37) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у
випадках передбачених законом;
38) прийняття рішення про визначення та зміну місцезнаходження Товариства;
39) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства, затвердження Положення "Про
корпоративного секретаря" Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), який
укладатиметься з ним;
40) прийняття рішення про утворення та припинення (ліквідацію) комітетів Наглядової ради, обрання та
припинення повноважень Голови і членів комітетів Наглядової ради;
41) затвердження рішень (висновків, пропозицій) комітетів Наглядової ради;
42) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Незалежною Приватною аудиторською фірмою "Експрес-аудит" виконано завдання з надання обґрунтованої
впевненості щодо відповідності інформації, розкритої у звіті про корпоративне управління Приватного
акціонерного товариства "Старокостянтинівнафтопродукт" за 2018 рік вимогам Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок", корпоративним і статутним (установчим) документам ПрАТ.
Звіт про корпоративне управління підготовлено управлінським персоналом у складі звіту керівництва (звіт про
управління) за 2018 рік, який містить інформацію про діяльність емітента за 2018 рік, перспективи його
розвитку і надається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як частина Річної інформації
емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік.

Застосовні критерії, на основі яких управлінський персонал підготував звіт про корпоративне управління,
встановлені в пунктах 1-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Ці
критерії є встановленими в контексті цього завдання.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями за звіт про
корпоративне управління
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку і подання звіту про корпоративне управління
відповідно до пунктів 1-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та
відповідно до корпоративних і статутних (установчих) документів ПрАТ. Ця відповідальність охоплює
розробку, впровадження та підтримання внутрішнього контролю, який стосується підготовки звіту про
корпоративне управління, що не міститиме суттєвих викривлень внаслідок шахрайства чи помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації, яка міститься у звіті про корпоративне
управління на підставі отриманих нами доказів. Нашим обов'язком є незалежне надання висновку щодо
iнформацiї, розкритої у звiтi про корпоративне управлiння, а саме узгодження такої iнформацiї з вимогами
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" і нашими знаннями, отриманими пiд час перевiрки
корпоративних і статутних (установчих) документiв ПрАТ за звiтний перiод.
Ми виконали завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання
впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної
фінансової інформації", виданого Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості.
Наша незалежність та контроль якості
Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних
бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на
фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності,
конфіденційності та професійної поведінки.
ПАФ "Експрес-аудит" дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно
впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо
дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів
Виконана нами робота включає оцінку прийнятності застосовних критеріїв, виконання процедур для отримання
доказів щодо відсутності у звіті про корпоративне управління суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або
помилки. Вибір процедур залежить від професійного судження аудитора з урахуванням його розуміння
діяльності ПрАТ, характеру, подій або операцій, стосовно яких готувався звіт про корпоративне управління, та
інших доречних обставин завдання. Завдання також включає оцінку загального подання звіту про
корпоративного управління.
Завдання з надання впевненості щодо фінансової звітності ПрАТ "Старокостянтинівнафтопродукт" за 2018 рік
аудитором не виконувалось, тому думка з цього питання нами не висловлювалась.
Ми перевірили інформацію, викладену у звіті про корпоративне управління відповідно до п.1-4 частини 3 статті
40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме:
Інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах
рішень;
Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх
комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.
Ми перевірили та висловили свою думку стосовно інформації, викладеної у звіті про корпоративне управління
відповідно до п.5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме:
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
інформацію 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.
Суттєвих викривлень у звіті про корпоративне управління нами не виявлено. Ми вважаємо, що отримані нами
аудиторські докази є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку.
Висновок аудитора
Інформація, відображена у звіті про корпоративне управління ПрАТ "Старокостянтинівнафтопродукт" за 2018
рік розкрита достовірно та в повному обсязі відповідно до пунктів 5-9, частини 3 статті 40-1 Закону України
"Про цінні папери та фондовий ринок" та відповідно до корпоративних і статутних (установчих) документів
ПрАТ.
На нашу думку, при складанні та поданні звіту про корпоративне управління за 2018 рік, Приватне акціонерне
товариство "Старокостянтинівнаф-топродукт" дотрималось у всіх суттєвих аспектах вимог Закону "Про цінні
папери та фондовий ринок".
Директор ПАФ "Експрес-аудит"
Гоч Інна Анатоліївна
Аудитор, сертифікат аудитора серія А №001622
Дата звіту: 22 березня 2019 року

Адреса аудитора: м. Хмельницький, вул. Соборна, 56, кв.1
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 09.10.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

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

Ідентифікаційн
ий код
юридичної
особи*

Місцезнаходження

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

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані
іменні

ГОМАРТ КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД
(GOMART CONSULTING LIMITED)

165167

Кіпр, ., Атталу, 5, ПС 3090. Лімасол,
3090, ., .

38904

17,536726

38904

0

СЬОРСІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (CIRCE
VENTURES LIMITED)

165192

Кіпр, ., Тіміу Ставру, 6, Пелендрі, П.С.
4878, Кіпр, Лімассол., ., .

38904

17,536726

38904

0

КОРЕСТА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД
(KORESTA INVESTMENTS LTD)

189322

Кіпр, ., Філокіпру, 4, ЗЕНІА ЕЛЕНІ.
КОРТ А, 3032, Кіпр, Лімассол.., ., .

38904

17,536726

38904

0

РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
(RENALDA INVESTMENTS LIMITED)

116502

Кіпр, ., Marinou Geroulanou, 82 Kato
Polemidia,., Limassol, 4153, ., .

27955

12,601254

27955

0

ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД
(DUXTON HOLDINGS LIMITED)

147086

Кіпр, ., Філокіпру Стріт, Зеніа Елені,
Корт А, буд. 4, Лімассол, 3032, ., .

20968

9,451729

20968

0

ФОРГАРД ІНВЕСТМЕНТС ЛТД
(FORGARD SNVESTMENTS LTD)

189320

Кіпр, ., Атталу, 5, П.С. 3090, Кіпр,
Лімассол, ., .

18617

8,391971

18617

0

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

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

Кількість за типами акцій

прості іменні
Усього

184252

83,055134

привілейовані
іменні

184252

* 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).
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Акція проста бездокументарна
іменна

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна вартість (грн)

221843

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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Права та обов'язки

1,00 Згідно статуту.

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

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

1

2

11.11.2010 72/22/1/10

Опис

Найменування Міжнародний
органу, що
ідентифікаційн
зареєстрував
ий номер
випуск
3

4

Тип цінного
папера

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість (грн.)

Кількість акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5

6

7

8

9

10

Державна
UA4000099485 Акція проста
Бездокументар
комiсiя з
бездокументар ні іменні
цiнних пiаперiв
на іменна
та фондового
ринку

1,00

221843

221843,00

100,000000

Торгівля цінними паперами емітента на організованих внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери емітента не проходили процедуру
лістингу/делістингу. Додаткова емісія не здійснювалася.
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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

1

2

11.11.2010 72/22/1/10

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

3
UA4000099485

Опис
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4
221843

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

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

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

5

6

7

8

221843,00

184262

0

0

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис. грн.)

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

3

4

5

6

7

8

1
1. Виробничого
призначення:

174,7

296,0

0,0

0,0

174,7

296,0

0,0

0,0

будівлі та споруди
машини та обладнання

53,9

180,0

53,9

180,0

транспортні засоби

94,1

49,6

94,1

49,6

0,0

0,0

26,7

66,4

0,0

0,0

будівлі та споруди

0,0

0,0

машини та обладнання

0,0

0,0

транспортні засоби

0,0

0,0

земельні ділянки

0,0

0,0

інвестиційна нерухомість

0,0

0,0

інші

0,0

0,0

174,7

296,0

земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:

Усього

26,7

66,4

0,0

0,0

174,7

Опис

0,0

296,0

0,0

0,0

0,0

Ступінь зносу основного фонду на кінець 2018 року
склав близько 91,27 %.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

-13519,4

-13488,1

Статутний капітал (тис. грн.)

221,8

221,8

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

221,8

221,8

Опис

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.

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість
чистих активів на 13741,2 тис.грн. Скоригований
статутний капітал перевищує розрахункову вартість
чистих активів на 13741,2 тис.грн. Порушені вимоги
частини третьої статті 155 Цивільного кодексу
України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

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

Дата
виникнення

Непогашена
Відсоток за
частина боргу користування
(тис. грн.)
коштами

Дата
погашення

(відсоток
річних)
Кредити банку

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):

X

X

X

за векселями (всього)

X

0,00

X

X

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

X

0,00

X

X

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

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

249,80

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

470,50

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

24581,40

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

25301,70

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис

д/в
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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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ" УКРНАФТОГАЗ"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

24101605

Місцезнаходження

Україна, 02094, м. Київ, ., м.Київ, вулиця Краківська,
будинок № 15/17, літера А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

серія АЕ № 263248

Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.09.2013

Міжміський код та телефон

044-2960540

Факс

0442960514

Вид діяльності

депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис

Особа надає депозитарні послуги депо-зитарної
установи

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

Публічне акціонерне товариство "Національний
депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

Україна, 04107, м. Київ, ., м.Київ, вулиця Тропініна,
будинок 7Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

Правила Центрального

Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ

Правила Центрального депозитарію за-реєстровані
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

0445910400

Факс

0444825201

Вид діяльності

Юридична особа, яка здійснює професійну
депозитарну діяльність депозитарію іменних цінних
паперів.

Опис

В депозитарії ПАТ "НДУ" депоновано глобальний
сертифікат випуску цінних паперів емітента.

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

ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"

Організаційно-правова форма

Державне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

Україна, 03150, м. Київ, ., м. Київ, вул. Антоновича,
51,оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

DR/00002/ARM

Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

(044) 287-56-70

Факс

(044) 287-56-73

Вид діяльності

Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних
даних до НКЦПФР

Опис

Подання регулярної iнформацiї до НКЦПФР та
загальнодоступної iнформацiйної бази даних
НКЦПФР

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

Приватна аудиторська фірма "Експрес-аудит"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної особи

21341857

Місцезнаходження

Україна, 29000, Хмельницька, ., м. Хмельницький, вул.
Соборна, 56, к.1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

0452

Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0382 76-30-83

Факс

0382 76-30-83

Вид діяльності

Юридична особа, яка здійснює професійну
аудиторську діяльність.

Опис

Здійснює підтвердження достовірності фінансової
звітності емітента за 2018 рік.
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XVI. Твердження щодо річної інформації
Зміст твердження
Річна фінансова звітність Товариства, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що
вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить
достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки
емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про перспективи розвитку і
здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з
якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.
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Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва
коди
Дата (рік, місяць, число) 19
Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Старокостянтинівнафтопродукт"

01

01

за ЄДРПОУ 22769927

Територія

за КОАТУУ 6810100000

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
господарювання
Вид економічної діяльності

за КОПФГ 230

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна (основний)

Середня кількість працівників, осіб

за КВЕД 68.20

2

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон:

29000, Хмельницька, ., м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5 (0382) 71-83-82

1. Баланс

На 31.12.2018
Код за ДКУД

Форма № 1-м

1801006

Актив

Код
рядка

На початок звітного
року

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції

1005

404,4

12,5

Основні засоби:

1010

174,7

296,0

первісна вартість

1011

3473,6

3389,4

знос

1012

(3298,9)

(3093,4)

Довгострокові біологічні активи

1020

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

4030,9

4030,9

Інші необоротні активи

1090

Усього за розділом I

1095

4610,0

4339,4

Запаси:

1100

63,6

44,3

у тому числі готова продукція

1103

Поточні біологічні активи

1110

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

6431,9

6421,6

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

36,0

317,6

у тому числі з податку на прибуток

1136

13,5

14,3

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

493,9

537,9

Поточні фінансові інвестиції

1160

Гроші та їх еквіваленти

1165

28,8

121,5

Витрати майбутніх періодів

1170

Інші оборотні активи

1190

Усього за розділом II

1195

7054,2

7442,9

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Баланс

1300

11664,2

11782,3

II. Оборотні активи

Пасив

Код
рядка

На початок звітного
року

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

221,8

221,8

Додатковий капітал

1410

766,2

766,2

Резервний капітал

1415

0,2

0,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

(14476,3)

(14507,6)

Неоплачений капітал

1425

(

(

Усього за розділом I

1495

-13488,1

-13519,4

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та
забезпечення

1595

97,3

97,3

)

)

III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків

1600

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610

товари, роботи, послуги

1615

8280,6

8205,9

розрахунками з бюджетом

1620

16,9

249,8

у тому числі з податку на прибуток

1621

розрахунками зі страхування

1625

9,0

8,7

розрахунками з оплати праці

1630

33,0

31,7

Доходи майбутніх періодів

1665

Інші поточні зобов'язання

1690

16715,5

16708,3

Усього за розділом III

1695

25055,0

25204,4

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

Баланс

1900

11664,2

11782,3

Примітки:
д/в
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2. Звіт про фінансові результати

За 2018 р.
Код за ДКУД

Форма № 2-м
Стаття
1

1801007

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

2

3

4

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

2000

1079,4

Інші операційні доходи

2120

234,3

Інші доходи

2240

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

1313,7

4206,9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(625,5)

(3274,5)

Інші операційні витрати

2180

(649,8)

(800,1)

Інші витрати

2270

(42,4)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(1317,7)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)

2290

-4,0

132,3

Податок на прибуток

2300

(27,3)

(23,9)

Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)

2350

(31,3)

108,4

2427,9

Примітки:
д/в

Керівник

Вох Анатолій Вікторович
(підпис)

Головний бухгалтер

(ініціали, прізвище)
Чавалах Тетяна Сергіївна

(підпис)
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1779,0

(ініціали, прізвище)

(4074,6)

