Титульний аркуш
09.04.2020
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№1
(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)
Голова правління

Микитюк О.Д.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Центр реклами і
сприяння міжнародному співробітництву"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
21558858
4. Місцезнаходження
Киянівський провулок, 3-7, м.Київ, 04053

5. Міжміський код, телефон та факс 044 272 52 45, 044 272 52 45
6. Адреса електронної пошти
caaic@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента,
рішення загальних зборів акціонерів, , № 1 від
яким затверджено річну інформацію, або дата та 24.03.2020 року
рішення загальних зборів акціонерів, яким
затверджено річну інформацію емітента (за
наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури
код юридичної особи, країна
фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
реєстрації юридичної особи та номер DR/00001/APA
свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати
інформаційні 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

http://adcenter.in.ua
09.04.2020
(адреса сторінки)

2019 р.

© SMA

21558858
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Зміст
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.
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;

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).
11. Звіт керівництва (звіт про управління):

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

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:

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;
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством
вимоги;
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X

інформація про наглядову раду;

X

X

X

X
X

інформація про виконавчий орган;
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;
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу
та/або класу належних їм акцій.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями
акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому
значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та
обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної
пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
1) інформація про випуски акцій емітента;

X

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.
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);

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.
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.
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X
X

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого
емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які
здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного періоду.
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.
X

46. Примітки.(до звіту)
різниця в статутному капіталі між балансом виникає за рахунок округлення
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Центр реклами і сприяння
міжнародному співробітництву"

2. Серія і номер свідоцтва про державну
серія А01 № 624838
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
01.03.2010
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
1145550,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
0
належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
0
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
16
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.20
Консультування з питань комерційної діяльності й керування

70.22

Рекламні агентства

73.11

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОТП БАНК"
300528
UA 06 300528 0000026006455009641
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"

300528
д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*:
Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1947
Київський державний університет ім.Т.Шевченка викладач
німецької мови

Микитюк Олександр Данилович

6) стаж роботи (років)**:
54
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПрАТ "Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву", 21558858, ПрАТ "Центр
реклами і сприяння міжнародному співробітництву" Голова правління
8) дата набуття повноважень та
13.02.2020 5 років
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про
правління та контрактом. Винагорода в грошовій посадовій особі емітента виплачується згідно
контракту. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - 34 роки
Попередні посади: голова правління
-------------------1) посада*:
застурник голови правління
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1977
Київський державний лінгвістичний університет, менеджер
виробничої сфери

Микитюк Андрій Олександрович

6) стаж роботи (років)**:
24
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
д/н, д/н, заступник голови правління ПрАТ "Центр реклами і сприяння міжнародному
співробітництву"
8) дата набуття повноважень та
13.02.2020 5 років
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та
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положеннім про правління Винагорода в грошовій посадовій особі емітента виплачувалась
згідно штатного розкладу. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - 19
Попередні посади: заступник голови правління
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
-------------------1) посада*:
директор з економіки-член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1970
Київський національний економічний університет, економіст

Лобайчук Лариса Миколаївна

6) стаж роботи (років)**:
32
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
д/н, д/н, ПрАТ "Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву" директор з економіки
8) дата набуття повноважень та
13.02.2020 5 років
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та
положенням про правління. Винагорода в грошовій формі посадовій особі емітента
виплачувалась згідно штатного розкладу. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний
перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента
не має.
Стаж керівної роботи (років) - 29
Попередні посади:
Посадова особа працює та займає посади на інших підприємствах.
-------------------1) посада*:
Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1959
Київський державний університет ім. Т.Шевченка

6) стаж роботи (років)**:

41
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Кудрявцев Ігор Владиславович

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
д/н, д/н, менеджер з комерційної діяльності ПрАТ "Центр реклами і сприяння міжнародному
співробітництву"
8) дата набуття повноважень та
13.02.2020 5 років
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та
положенням про правління. Винагорода в грошовій формі виплачується посадовій особі емітента
згідно штатного розкладу. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) Попередні посади:
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
-------------------1) посада*:
Ревізор акціонерного товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1967
Київський інститут легкої промисловості

Полякова Тетяна Євгеніївна

6) стаж роботи (років)**:
35
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
д/н, д/н, бухгалтер ПрАТ "Центр реклами і сприяння міжнародному спіробітництву"
8) дата набуття повноважень та
28.03.2019 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та
положенням про ревізора. Винагорода в грошовій формі посадовій особі емітента
виплачувалась згідно штатного розкладу. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний
перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента
не має.
Стаж керівної роботи (років) Попередні посади:
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
-------------------1) посада*:
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

2019 р.

© SMA

21558858

фізична особа

Пукас Леонід Андрійович

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

1936
Вища політична школа ЦК КПЧ політолог

6) стаж роботи (років)**:
62
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
д/н, д/н, ПрАТ "Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву" голова наглядової
ради
8) дата набуття повноважень та
28.03.2019 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про наглядову раду.
Винагорода в грошовій формі посадовій особі емітента виплачувалась. Змін у персональному
складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - 40
Попередні посади:
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
-------------------1) посада*:
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1970
Київський державний Університет ім.Т.Шевченка філолог з
української мови

Іванчук Тамара Василівна

6) стаж роботи (років)**:
31
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
д/н, д/н, ПрАТ "Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву" завідувач
адміністративним відділом
8) дата набуття повноважень та
28.03.2019 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про наглядову раду.
Винагорода в грошовій формі посадовій особі емітента виплачувалась згідно штатного
розкладу. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) Попередні посади:
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
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-------------------1) посада*:

корпоративний секретар

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1975
національний педагогічний університет ім.Драгоманова
вчитель української мови

Лагеза Наталія Володимирівна

6) стаж роботи (років)**:
26
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
д/н, д/н, ПрАТ "Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву" адміністратор
8) дата набуття повноважень та
13.02.2020 5 років
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про корпоративного
секретаря. Винагорода в грошовій формі посадовій особі емітента виплачувалась згідно
штатного розкладу. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) Попередні посади:
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
-------------------* 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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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
здавання в оренду власного майна
2. Інформація про розвиток емітента
д/н
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
не укладені
1) Зокрема 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
фінансові ризики відсутні
2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
ризики відсутні
4. Звіт про корпоративне управління:
1) Посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство у своїй діяльності керується власним кодексом корпоративного управління,
який затверджений рішенням загальних річних зборів акціонерів Товариства від 16 лютого
2010 року (Протокол №2 від 16.02.2010 р.). Вiдповiдно до вимог, cт.33 Закону України „Про
акцiонернi товариства” питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного
управлiння Товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акціонерів
Товариства. Протягом звітного 2019 року зміни та доповнення до вищевказаного кодексу
корпоративного управління Товариства – не вносилися та не приймалися.
Станом на 31 грудня 2019 року, текст власного кодексу корпоративного управління
Товариства в публічному доступі не перебуває. У зв’язку з чим, посилання на власний
кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, не наводиться
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
У звітному періоді Товариство не користувалося кодексом корпоративного
управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або іншим кодексом
корпоративного управління. Станом на 31 грудня 2019 року, Товариством не приймалося
рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.
Крім того, акції Товариства 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
Практика корпоративного управлiння, застосована понад визначенi
законодавством вимоги, у Товариства відсутня. Принципи корпоративного управлiння, що
застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України,
Статутом, власним кодексом корпоративного управлiння та внутрішніми положеннями
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
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не
наводиться, оскільки відхилення від принципів та вимог власного кодексу корпоративного
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управління в Товаристві протягом звітного 2019 року не відбувалося.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X
Дата проведення

28.03.2019

Кворум зборів, %

89,5377766

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.Прийняття рішення про припинення повноважень членів
лічильної комісії.
2.Порядок та спосіб засвідження бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
3.Звіт про діяльність наглядової ради за підсумками діяльності 2018 року.Прийняття рішення за наслідками його
розгляду.
4.Звіт Правління про результати господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за
результатами його розгляду..
5.Звіт про фінансові результати ПрАТ "Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву" за 2018 рік
6. Звіт Ревізора за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7.Затвердження розподілу прибутку або покритяя збитків Товариства за 2018 рік, з ірахуванням вимог,
передбачених законом.
8.Затвердження фінансового плану на 2019 рік.
9.Затвердження плану діяльності Центру реклами і сприяння міжнародному співробітництву на 2019 рік .
10.Відкликання з посади голови та членів наглядової ради Товариства.
11. Обрання голови та членів наглядової ради товариства.
12.Відкликання з посади ревізора Товариства.
13.Обрання Ревізора Товариства.
14. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, у зв"язку з приведенням його у відповідність до вимог
законодавства, шляхом викладення його у новій редакції.Визначення особи уповноваженої на підписання та
реєстрації нової редакції статуту.
15.Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства:
-положення про наглядову раду;
-положення про правління;
-положення про ревізора;
-положення про загальні збори акціонерів;
-положення про порядок виплати дивідендів.
16.Надання згоди (дозволу) Голові правління Товариства на право укладання будь-яких правочинів (договорів про
співробітництво,господарських, інвестиційних договорів на суму до десяти мільйонів гривень) у термін до
наступних зборів акціонерів 2020 р.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:
Результати розгляду питань порядку денного: По всім питанням голосували одноголосно.
Причини, чому загальні збори не відбулися:
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) д/н

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
X
2019 р.
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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) 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) д/н

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на
день подання вимоги сукупно є
власниками (власником) 10 і більше
відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

ні

ні

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

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
рийнятих на них рішень у 2019 році.
Станом на 31 грудня 2019 року до складу наглядової ради Товариства (персональний
склад) входять:
1. Пукас Леонід Андрійович – Голова наглядової ради.
2. Іванчук Тамара Василівна – Член наглядової ради.
Протягом звітного 2019 року склад Наглядової ради ПрАТ «Центр реклами і сприяння
міжнародному співробітництву» було перебрано на наступний термін.
Голова та член наглядової ради Товариства, обрані на загальних зборах акціонерів
Товариства від 28 березня 2019 року (Протокол №1 від 28.03.2019 р.) терміном на 3 /три/
2019 р.
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роки (Протокол №3 засідання Наглядової ради від 28.03.2019 р. щодо обрання голови).
Відповідно до чинної редакції Статуту, правління Товариства є колегіальним виконавчим
органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До складу правління
Товариства входить голова правління та 4 /чотири/ члени правління Товариства.
Станом на 31 грудня 2019 року до складу правління Товариства (персональний склад)
входять:
1. Микитюк Олександр Данилович – Голова правління;
2. Микитюк Андрій Олександрович – Член правління, Заступник Голови правління;
3. Лобайчук Лариса Миколаївна – Член правління, директор з економіки ;
4. Кудрявцев Ігор Владиславович – Член правління, менеджер;
5. Лагеза Наталія Володимирівна – корпоративний секретар, адміністратор.
Протягом звітного 2019 року особовий склад правління Товариства не змінювався.
Голова та члени правління Товариства, обрані на засіданні наглядової ради Товариства
від 16 лютого 2015 року (Протокол №3 засідання від 16.02.2005 року), на 5 /п’ять/ років.
Також, по товариству проведено наказ №6 від 16 лютого 2015 року щодо виконання
обов’язків голови правління Товариства.
З головою правління та членом правління Товариства укладені відповідні трудові угоди.
Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість
осіб
2
0
0

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

Ні
X
X
X

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

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

Посада

Незалежний член
Так
Ні

Пукас Леонід Андрійович

голова наглядової ради

X

Опис: д/н
Іванчук тамара Василівна

член наглядової ради

X

Опис: д/н

2019 р.
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Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити) д/н

Ні
X
X
X
X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
X
нового члена
Інше (зазначити) 28.03.2019 р

Чи проводилися засідання наглядової ради?
Загальний опис прийнятих на них рішень: д/н
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
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) фіксована винагорода згідно штатному розкладу

Так
X

Ні
X
X
X

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду так, введено посаду
ревізора
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
0
кількість членів ревізійної комісії __________
осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
6
останніх трьох років? __________

2019 р.
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Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий Не належить
збори
рада
орган
до
акціонерів
компетенції
жодного
органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
так
ні
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або
так
ні
ні
ні
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

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

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так
так

ні
ні

ні
ні

ні
ні

ні
так

так
ні

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 інтересами посадової особи або пов’язаних з нею
осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (зазначити)
нема

2019 р.
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Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація
Інформація про діяльність
Інформація
Документи
Копії
оприлюднюється
в надаються для документів
акціонерного товариства
розповсюджується
загальнодоступній ознайомлення надаються
на загальних
інформаційній базі безпосередньо
зборах
на запит
даних Національної
в
акціонера
комісії з цінних
паперів та фондового акціонерному
товаристві
ринку про ринок

Інформація
розміщується
на власній
інтернетсторінці
акціонерного
товариства

цінних паперів або
через особу, яка
провадить діяльність
з оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників фондового
ринку

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотками та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
управління товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

так

так

так

так

так

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

так

так

так

так
ні

ні
ні

так
так

так
так

ні
ні

так

ні

так

так

ні
ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (зазначити) нема

Ні
X

X
X

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 відсотками голосів
Інше (зазначити) нема
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Ні
X

X
X
X
X

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
Повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код згідно з Єдиним
власника (власників) або прізвище, ім'я, по державним реєстром юридичних осіб, фізичних
№
батькові (за наявності) фізичної особи осіб - підприємців та громадських формувань
з/п власника (власників) значного пакета акцій (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 Микитюк Олександр Данилович

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

56,7369

2 Лобайчук Лариса Миколаївна

6,259

3 Микитюк Андрій Олександрович

8,2231

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
Відповідно до чинної редакції Статуту, правління Товариства є колегіальним виконавчим
органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До складу правління
Товариства входить голова правління та 4 /чотири/ члени правління Товариства.
Станом на 31 грудня 2019 року до складу правління Товариства (персональний склад)
входять:
1. Микитюк Олександр Данилович – Голова правління;
2. Микитюк Андрій Олександрович – Член правління, Заступник Голови правління;
3. Лобайчук Лариса Миколаївна – Член правління, директор з економіки ;
4. Кудрявцев Ігор Владиславович – Член правління, менеджер;
5. Лагеза Наталія Володимирівна – корпоративний секретар, адміністратор.
Протягом звітного 2019 року особовий склад правління Товариства не змінювався.
З головою наглядової ради, членом наглядової ради Товариства укладені відповідні трудові угоди.
Засідання наглядової ради Товариства проводяться в міру необхідності з періодичністю,
З головою правління та членом правління Товариства укладені відповідні трудові угоди.
9) Повноваження посадових осіб емітента
Повноваження посадових осіб Товариства у 2019 році.
В звітному періоді наглядова рада Товариства здійснювала захист прав акцiонерiв
Товариства, i в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролювала та
регулювала виконавчий орган Товариства.
До компетенції наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених
законом та статутом Товариства, а також переданих для вирішення наглядовою радою
Товариства загальними зборами акціонерів Товариства.
До виключної компетенції наглядової ради Товариства належить:
 затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані
з діяльністю Товариства, за виключенням тих, що віднесені до компетенції загальних
зборів;
 підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення
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та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових
загальних зборів;
 прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу
акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
 прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством
акцій;
 прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
 обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу;
 затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами
виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
 прийняття рішення про відсторонення голови правління від виконання його повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління, розгляд
питань про притягання до відповідальності посадових осіб Товариства; прийняття рішень
про обмеження повноважень голови та/або членів виконавчого органу Товариства;
 обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
 обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;
 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,
порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення
Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до
законодавства;
 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших
об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 вирішення визначених законодавством питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або
перетворення Товариства;
 прийняття рішення про вчинення значного правочину якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства; та підготовка відповідного подання
загальним зборам Товариства у разі, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є
предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, для прийняття
загальними зборами рішення про вчинення такого правочину;
 визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття
ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або
викупу акцій, прийняття у разі необхідності рішення про звернення Товариства до суду з
заявою про визнання Товариства банкрутом, введення процедури санації;
 прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів
Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно)
значного пакета акцій.
До компетенції наглядової ради Товариства також відносяться:
 розробка Положення про порядок нарахування та виплати дивідендів;
 аналіз дій виконавчого органу щодо управління Товариства, реалізації інвестиційної,
технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
 ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок
фінансово-господарської діяльності Товариства;
 заслуховування інформаційних доповідей виконавчого органу про діяльність Товариства;
 визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку
доступу до конфіденційної інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та
реалізацією інформаційної політики Товариства;
 погодження за поданням виконавчого органу Товариства організаційної структури
Товариства;
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 розпорядження коштами і майном Товариства, в тому числі прийняття рішень про
відчуження майна, передачу його в заставу, його міну або безоплатну передачу, про
заставу майнових прав, належних Товариству, прийняття рішень про майнову та
фінансову поруку Товариства за будь-яких третіх осіб перед будь-якими третіми особами
(в тому числі комерційними банками) в межах та у порядку, визначених законодавством
України та Статутом;
 прийняття рішення про консервацію (розконсервацію) основних засобів Товариства;
 надання дозволу голові виконавчого органу Товариства на видачу Товариством
поручительств та гарантій;
 прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 5 відсотків до 25 відсотків
ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства;
 прийняття рішення щодо необхідності прийняття загальними зборами акціонерів рішення
про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна
Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
 розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження
загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає правління Товариства;
 затвердження фінансових планів Товариства на рік;
 надання загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції з питань діяльності
Товариства;
 створювати постійні або тимчасові комітети з числа своїх членів для вивчення та
підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради;
 за поданням голови виконавчого органу Товариства обрання корпоративного секретаря
Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть
вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів Товариства, за
винятком випадків, встановлених законодавством.
Голова Правління Товариства має такi повноваження:
 органiзовувати виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради
Товариства;
 керувати поточною дiяльнiстю Товариства;
 забезпечувати органiзацiю фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
 попередньо розглядати рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства та вносити наглядовiй радi
Товариства пропозицiї щодо неї, а також пропозицiї загальним зборам акцiонерiв
Товариства про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
 виносити на розгляд наглядової ради Товариства проекти бюджетiв, бiзнес-планiв, планiв
інвестицій;
 звiтувати перед наглядовою радою Товариства про виконання бiзнес-планiв Товариства на
вiдповiдний рiк (у тому числi виконання бюджету Товариства на рiк, рiчних планiв з
iнвестицiй тощо);
 вносити пропозицiї стосовно винесення на розгляд наглядової ради Товариства тих чи
iнших питань, прийняття рiшення по яких вiднесено до компетенцiї наглядової ради;
 представляти Товариство перед iншими органами управлiння Товариства;
 представляти Товариство в його вiдносинах з третiми особами;
 здiйснювати без довiреностi дiї вiд iменi Товариства;
 вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства
договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод),
якi встановленi Статутом Товариства;
 затверджувати, вносити змiни та доповнення, скасовувати внутрiшнi нормативнi акти
Товариства, що регламентують питання, прийняття рішень, які вiднесено до компетенцiї
голови правління Товариства;
 видавати довiреностi на представництво Товариства перед третiми особами;
 приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи
заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i
вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства, приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому
числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства;
 розпоряджатися грошовими коштами Товариства, якi знаходяться на всiх рахунках
Товариства в банках, та iншим майном Товариства, з урахуванням обмежень,
встановлених Статутом Товариства та контрактом;
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 для реалiзацiї рiшень органiв управлiння Товариства та здiйснення своїх функцiй може
видавати накази та розпорядження по Товариству, обов'язковi для всiх працiвникiв
Товариства чи для окремих працiвникiв Товариства, якi зазначенi в наказi чи
розпорядженнi, або яких вони стосуються;
 пiдписувати колективний договiр в Товариствi та додатковi угоди до колективного
договору про внесення змiн та доповнень.
Голова правління Товариства, на протязі 2019 року, не займає посад на будь-яких iнших підприємствах.
В звітному періоді ревізор Товариства здійснював контроль за фінансово-господарською
діяльністю правління Товариства.
Функції Ревізора:
 контроль за виконанням виконавчим органом Товариства річних фінансових планів
Товариства;
 аналіз ефективності та повноти виконання виконавчим органом Товариства рішень вищого
органу Товариства та наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності
Товариства;
 контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;
 контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;
 перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим
органом Товариства;
 перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення
Товариством додаткової емісії акцій;
 аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку
вимогам чинного законодавства;
 подання звітів про результати перевірок вищому органу Товариства та надання
рекомендацій вищому органу Товариства на підставі цих звітів;
 надання наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.
Ревізор Товариства має право:
отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб
належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 /трьох/ днів після їх
письмового запиту;
вимагати скликання засідань виконавчого органу Товариства, наглядової ради Товариства,
загальних зборів акціонерів товариства у випадках, коли виявлені порушення у фінансовогосподарській
діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства;
вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень
ревізора Товариства.
отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;
брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях виконавчого органу Товариства та
наглядової ради Товариства;
вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та
вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;
брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства та наглядової ради з правом
дорадчого голосу;
залучати до своєї роботи незалежних експертів та аудиторські організації.
Обов'язки ревізора Товариства:
 проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови наглядової ради
Товариства – квартальної фінансової звітності Товариства;
 складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх
виконавчому органу Товариства не пізніше ніж за 2 /два/ тижні після проведення перевірки;
без висновків ревізора Товариства загальні збори не мають права затверджувати баланс
та фінансовий звіт;
 своєчасно доводити до відома загальних зборів акціонерів Товариства, наглядової ради
Товариства, виконавчого органу Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у
формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління;
 вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, якщо виникла
загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб
Товариства;
 вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів Товариства або проведення
засідання наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства
або виявлено зловживання посадових осіб.
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Витрати, пов'язані з виконанням повноважень ревізора Товариства, відшкодовуються
Товариством у порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.
10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Інформація аудитора (аудиторської фірми – АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ"
(В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), яка безпосередньо
включається до складу цього Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного
товариства „Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву”, має наступний
вигляд:
«Думка аудитора
Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-IV з
наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з
Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в
якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8,
Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року «Про затвердження
Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на
тему «Нові вимоги до аудиторського звіту» (частина 2 питання 2.3.2) та з
урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового
ринку.
Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління
Приватного акціонерного товариства „Центр реклами і сприяння міжнародному
співробітництву” складеного на 31 грудня 2019 року за звітний 2019 рік, а саме:
 щодо зазначених посилань на внутрішні документи Приватного
акціонерного товариства „Центр реклами і сприяння міжнародному
співробітництву” з організації корпоративного управління;
 щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу
корпоративного управління;
 щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів
Приватного акціонерного товариства „Центр реклами і сприяння
міжнародному співробітництву” та щодо інформації про прийняті на
цих зборах рішення;
 щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та
колегіального виконавчого органу Приватного акціонерного товариства
„Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву”, наявності
чи відсутності комітетів, інформації про проведені засідання та
загальний опис прийнятих на них рішеннях.
Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення
нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління
Приватного акціонерного товариства „Центр реклами і сприяння міжнародному
співробітництву” щодо таких питань, як:
- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і
управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного
пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та
голосування акціонерів на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб
емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента,
у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та
викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401
Закону України «Про
цінні папери та фондовий ринок» від від 23.02.2006 року № 3480-IV (з наступними
змінами та доповненнями).
На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої
уваги, що б змусило нас вважати, що Приватного акціонерного товариства „Центр
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реклами і сприяння міжнародному співробітництву” не дотримався в усіх суттєвих
аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401
Закону України «Про цінні папери та
фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-IV (з наступними змінами та
доповненнями) та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням
НКЦПФР від 22.07.2014 року №955».
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XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. Орендовані основні засоби
Основні засоби, усього
грн)
(тис. грн)
(тис. грн)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1.Виробничого призначення:
1150,4
1107,3
0
0
1150,4
1107,3
будівлі та споруди
810,1
727,3
0
0
810,1
727,3
машини та обладнання
75,5
131
0
0
75,5
131
транспортні засоби
264,8
249
0
0
264,8
249
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інші
0
0
0
0
0
0
2.Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
інші
0
0
0
0
0
0
Усього
1150,4
1107,3
0
0
1150,4
1107,3
Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):
основні засоби, в яких пройшов строк експлуатаціі списані з балансу
всі основнізасоби є власністю акціонерного товаритва, терміни використання встановлені згідно законодавства
України Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає:2597.5
тис.грн.
-будівлі та споруди 1798.9 тис.грн.,машини та обладнання-184.8 тис.грн.,транспортні засоби-564 тис.грн.,інші
основні засоби-99.8 тис.грн. Суми нарахованого зносу по основним засобам склали:
-будівлі та споруди-1071.6 тис.грн.,машини та обладнання-53.8 тис.грн.,транспортні засоби- 315 тис.грн.,інші оз-99.8
тис.грн. Загальна сума зносу склала 1490.2 тис.грн. Ступінь зносу оз-57%. Обмеження на використання майна не
встановлені.

Ступінь зносу основних засобів: 57%
Ступінь використання основних засобів: 100%

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: їх зносом
Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень на використання майна нема
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3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов‘язань

Дата
виникнення

Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис: д/н
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Відсоток за
користування
коштами (% річних)
X

Дата
погашення

X

Непогашена
частина боргу
(тис.грн)
0

X
X

0
0

X
X

X
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X
X

0
0

X
X

X
X

X

0

X

X

X
X
X
X

117,3
0
403,3
520,6

X
X
X
X

X
X
X
X

X

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
Номер
Найменування органу,
реєстрації свідоцтва
що зареєстрував випуск
випуску
про
реєстрацію
випуску
1

2

14.04.2010 19/10/1/10

3

Міжнарод- Тип цінного
ний
папера
ідентифікаційний
номер
4

5

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах:
Мета додаткової емісії:
Спосіб розміщення:
Дострокове погашення:

© SMA
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Нацвональний депозитарій України UA 4000065981 Акція проста
Бездокументарні
4000065981
бездокументарна іменні
іменна

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:

2019 р.

Форма
Номінальна
Кількість
існування та вартість (грн) акцій (шт.)
форма випуску
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Загальна Частка у
номінальна статутвартість
ному
(грн)
капіталі
(%)

7

8

9

10

150,00

7637

1145550,00

100

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

Ідентифікаційний
код
юридичної
особи

Місцезнаходження

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості іменні

Микитюк Олександр Данилович

4333

56,7369

4333

привілейовані
іменні
0

Микитюк Андрій Олександрович

628

8,2231

628

0

Лобайчук Лариса Миколаївна

478

6,259

478

0

5439

71,219

5439

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Усього:

р.
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Кількість за типами акцій
прості іменні

привілейовані
іменні

Кількість за типами акцій

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім’я, по
Ідентифікаційний код
Кількість
Від
Кількість за типами акцій
батькові фізичної
юридичної особи
акцій
загальної
прості
привілейоособи або повне
(шт.)
кількості
іменні
вані іменні
найменування
акцій (у
юридичної особи
відсотках)
1

2

3

4

5

6

7

Голова Правління

фізична особа
Микитюк Олександр
Данилович

4333

56,7369

4333

0

заступник голови
правління

фізична особа
Микитюк Андрій
Олександрович

628

8,2231

628

0

директор з
економіки-член
правління

фізична особа
Лобайчук Лариса
Миколаївна

478

6,259

478

0

Ревізор акціонерного фізична особа
товариства
Полякова Тетяна
Євгеніївна

157

2,0558

157

0
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4

5

6

7

Член Наглядової ради фізична особа
Іванчук Тамара
Василівна

1

2

3

157

2,0558

157

0

Голова Наглядової
ради

фізична особа
Пукас Леонід
Андрійович

157

2,0558

157

0

Член Правління

фізична особа
Кудрявце Ігор
Владиславович

157

2,0558

157

0

6067

79,4422

6067

0

Усього:
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
За звітний період
За попередній період
показника
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
3127,4
3143,3
Статутний капітал (тис. грн)
1145,6
1145,6
Скоригований статутний капітал (тис. грн)
1145,6
1145,6
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та
звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного
періоду становить 1981,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1981,8 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець
попереднього періоду становить 1997,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1997,7
тис.грн.
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
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XV. Відомості про аудиторський звіт
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "АФ "НИВА-АУДИТ"

2 Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки*
платника податків - фізичної особи)
3 Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

21095329

4 Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності
5 Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
6 Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності

0146 26.01.2001 р

7
8
д/н
9
10
11
12

Думка аудитора
Пояснювальний параграф (за наявності)

Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту
Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту

33028 Рівненська обл.,м.Рівне,вул.Лермонтова, 5А кв.1

24.12.2015, 0575

01.01.2019-31.12.2019
немодифікована

2602-4/2Р, 26.02.2020
26.02.2020-31.03.2020
31.03.2020
4000,00

Думка аудитора
Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401
Закону
України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-IV з наступними змінами
та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання
впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ
від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року «Про
затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу
на тему «Нові вимоги до аудиторського звіту» (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших
нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.
Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління Приватного
акціонерного товариства „Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву” складеного
на 31 грудня 2019 року за звітний 2019 рік, а саме:
 щодо зазначених посилань на внутрішні документи Приватного акціонерного
товариства „Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву” з
організації корпоративного управління;
 щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу
корпоративного управління;
 щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів Приватного
акціонерного товариства „Центр реклами і сприяння міжнародному
співробітництву” та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
 щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального
виконавчого органу Приватного акціонерного товариства „Центр реклами і
сприяння міжнародному співробітництву”, наявності чи відсутності комітетів,
інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.
Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки.
На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління Приватного
акціонерного товариства „Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву” щодо
таких питань, як:
- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
2019 р.
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ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування
акціонерів на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента,
у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено
емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401
Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок» від від 23.02.2006 року № 3480-IV (з наступними змінами та доповненнями).
На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що б
змусило нас вважати, що Приватного акціонерного товариства „Центр реклами і сприяння
міжнародному співробітництву” не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40
статті 401
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-IV
(з наступними змінами та доповненнями) та Принципів корпоративного управління,
затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року № 955.)
Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне
управління є достовірною.
щодо визначених повноважень посадових осіб емітента:
Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі ІХ Звіту про корпоративне
управління було досліджено статутні документи та внутрішні положення за якими встановлено
повноваження посадових осіб емітента.
До таких документів відносяться:
 Статут в редакції від 28 березня 2019 року Затверджений Загальними зборами акціонерів ПРАТ
"ЦЕНТР РЕКЛАМИ І СПРИЯННЯ МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВУ" Протокол № 1 від 28
березня 2019 року.
 Положення про правління Товариства від 28 березня 2019 року - Затверджене Загальними зборами
акціонерів ПРАТ "ЦЕНТР РЕКЛАМИ І СПРИЯННЯ МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВУ"
Протокол № 1 від 28 березня 2019 року.
 Положення про ревізора Товариства від 28 березня 2019 року - Затверджене Загальними зборами
акціонерів ПРАТ "ЦЕНТР РЕКЛАМИ І СПРИЯННЯ МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВУ"
Протокол № 1 від 28 березня 2019 року.
 Положення про наглядову раду Товариства від 28 березня 2019 року - Затверджене Загальними
зборами акціонерів ПРАТ "ЦЕНТР РЕКЛАМИ І СПРИЯННЯ МІЖНАРОДНОМУ
СПІВРОБІТНИЦТВУ" Протокол № 1 від 28 березня 2019 року.
 Положення про загальні збори акціонерів від 28 березня 2019 року - Затверджене Загальними
зборами акціонерів ПРАТ "ЦЕНТР РЕКЛАМИ І СПРИЯННЯ МІЖНАРОДНОМУ
СПІВРОБІТНИЦТВУ" Протокол № 1 від 28 березня 2019 року
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Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТР
РЕКЛАМИ І СПРИЯННЯ МІЖНАРОДНОМУ
Територія
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

КОДИ
2020.01.01
21558858

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

8039100000

за КОАТУУ

230
Організаційно-правова Акціонерне товариство
за КОПФГ
форма господарювання
68.20
Вид економічної Надання в оренду й експлуатацію власного чи
за КВЕД
діяльності
орендованого нерухомого майна
Середня кількість працівників, осіб
18
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, Киянівський провулок, 3-7, м.Київ, Шевченківський, Київська область, 04053, Україна, 044 272 52 45
телефон

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Актив
1
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси:
у тому числі готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс
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Форма N 1-м
Код за ДКУД 1801006
На початок
На кінець
звітного року звітного періоду
3
4

Код
рядка
2
1005
1010
1011
1012
1020
1030
1090
1095
1100
1103
1110
1125
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195
1200
1300

(

0
1150,4
2496,4
1346
0
0
0
1150,4
35,6
0
0
142,5
0,4
0
157,6
0
2165,1
0
5,9
2507,1
0
3657,5

) (

0
1107,3
2597,5
1490,2
0
0
0
1107,3
38,1
3,4
0
139
0
0
277,3
0
2066,4
0
19,9
2540,7
0
3648

)

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного періоду

1

2

3

4

1400
1410
1415
1420
1425
1495
1595

1145,6
0
869,5
1128,2
0
3143,3
0

1145,6
0
1997,6
(15,8)
0
3127,4
0

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

Микитюк О.Д.

Головний
бухгалтер

Лобайчук Л.М.
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) (

1600
1610

0
0

0
0

1615
1620
1621
1625
1630
1665
1690
1695
1700

237,5
102
74,4
22,8
114,4
0
37,5
514,2
0

236,4
117,3
0
0
0
0
166,9
520,6
0

1900

3657,5

3648

Примітки: фінансовий звіт здається за формою стандарту 25 для малого бізнесу
Керівник

(

)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТР РЕКЛАМИ І Код
СПРИЯННЯ МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВУ"
за ЄДРПОУ

2020.01.01

Дата

2. Звіт про фінансові результати

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

за 2019 рік
Стаття

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні доходи
Інші доходи
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні витрати
Інші витрати
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
Податок на прибуток
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
Примітки: звіт здається за стандартом 25 для малого бізнесу
Керівник

Микитюк О.Д.

Головний
бухгалтер

Лобайчук Л.М.
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Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

2
2000

3
4207,1

4
3930,4

2120
2240
2280
2050

0
267,7
4474,8
3,2

1835,8
176,1
5942,3
1,4

2180
2270
2285
2290
2300
2350

(
(
(
(
(

4483,1
4,3
4490,6
(15,8)
0
(15,8)

) (
) (
) (
) (
) (

4734
4,3
4739,7
1202,6
74,4
1128,2

)
)
)
)
)

XVI. Твердження щодо річної інформації
Інформація має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та
підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова
звітність, 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках
консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та
об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан
емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої
звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй
господарській діяльності.

0 кв. 2019 р.
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