Титульний аркуш
28.04.2020
(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) (далі - Положення).
Директор
(посада)

В. Л. ОСТАПЕНКО
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРКОНДИЦIОНЕР"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24472991
4. Місцезнаходження: 61176, Україна, Харківська обл., Харкiвський р-н р-н, мiсто Харкiв,
ВУЛИЦЯ ЄНАКIЇВСЬКА, 17
5. Міжміський код, телефон та факс: 0577780639, 0577780646
6. Адреса електронної пошти: intercon@traffic.net.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://intercon.com.ua

28.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

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

рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку. Iнформаiця про судовi справи
емiтента вiдсутня оскiльки пiдприємствоо протягом звiтного перiоду не було учасником
судового провадження. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня оскiльки Товариство
випуск облiгацiй не здiйснювало. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом
вiдсутня оскiльки Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi
папери Товариством не випускались. Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня оскiльки
Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не
випускались. Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних
акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня так як Товариство протягом звiтного перiоду не
здiйснювало викуп (продаж ранiше викуплених товариством) власних акцiй. Iнформацiя про
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть вiдсутня оскiльки в звiтному перiодi рiшення про надання згоди на
вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не приймались та згiдно з
Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок" Емiтент не зобов'язаний розкривати
дану iнформацiю. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення
значних правочинiв вiдсутня оскiльки згiдно з Законом України "Про цiннi папери та
фондовий ринок" Емiтент не зобов'язаний розкривати дану iнформацiю. Iнформацiя про
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня оскiльки Емiтент не здiйснював
випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iнформацiя про
склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня оскiльки Емiтент випуск iпотечних
облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснював. Iнформацiя про наявнiсть прострочених
боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами
позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного
покриття - в зв'язку з їх вiдсутнiстю у Емiтента. Iнформацiя про випуски iпотечних
сертифiкатiв, iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня оскiльки Емiтент iпотечнi
сертифiкати не випускав.Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що
товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента
вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не
здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом
звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй
протягом звiтного перiоду. Особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери
протягом року не виникало. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, у зв'язку з
тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад,
структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не
здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених
боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами
позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного
покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП.
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не
здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв
вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв.
Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом
сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що
товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють
сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски
сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що
товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим,

що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена
вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, в зв'язку з тим, що товариство
не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало
емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств. Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його
посадових осiб та засновникiв.
Органами управлiння Товариства є: 3агальнi збори акцiонерiв Товариства (вищий орган
Товариства); Виконавчий орган Товариства - директор Товариства. Засновниками товариства є
фiзичнi особи члени акцiонерного товариства. Перелiк власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв
акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй та iнформацiю
про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим,
меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.
Станом на 31.12.2019 р. власниками пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй Емiтента були фiзичнi
особи - резиденти: 1. ОСТАПЕНКО ВАЛЕРIЙ ЛЕОНIДОВИЧ - УКРАЇНА , ХАРКIВСЬКА ОБЛ.
М.ХАРКIВ ФРУНЗЕНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.ТРАНСФОРМАТОРНА БУД.6А. Кiлькiсть акцiй у власностi
930 простих iменних штук, що складає 58.125% вiд загальної кiлькостi випущених Емiтентом
акцiй. 2. БОЙКО ОЛЕКСIЙ ДМИТРОВИЧ - УКРАЇНА, ХАРКIВСЬКА ОБЛ. М.ХАРКIВ ФРУНЗЕНСЬКИЙ
Р-Н ВУЛ.ОЛIМПIЙСЬКА БУД.9А КВ.78. Кiлькiсть акцiй у власностi 604 простих iменних штук,
що складає 37.750 % вiд загальної кiлькостi випущених Емiтентом акцiй. У звiтному роцi не
вiдбувалась змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Iнформацiя про змiну осiб,
якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного
товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому
значенню пакета акцiй - у звiтному роцi не вiдбувалась змiна осiб, якi є власниками
фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства,
сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню
пакета акцiй. Твердження щодо рiчної iнформацiї: керiвнi особи Емiтента, якi здiйснюють
управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, стверджують про те, що,
наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2019 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до
стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне
подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента а
також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про
розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних
ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд
iменi керiвництва - директор ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"IНТЕРКОНДИЦIОНЕР" Остапенко Валерiй Леонiдович. Юридичнi особи, якi перебувають пiд
контролем Емiтента, вiдсутнi. Консолiдована фiнансова звiтнiсть Емiтентом не складається.
Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв): Тип та/або клас акцiй - акцiї простi iменнi. Кiлькiсть
простих iменних акцiй - 1600 (одна тисяча шiстсот) штук. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї
1000,00 (одна тисяча гривень) гривень. Випуск iнших цiнних паперiв Товариством не
здiйснювався. Випущенi Товариством акцiї iснують в бездокументарнiй формi. Наявнiсть
публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до
бiржового реєстру - публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондовiй бiржi в частинi
включення до бiржового реєстру не здiйснювались. Права та обов'язки акцiонерiв у
вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" передбаченi Статутом
Товариства. Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова

сукупнiсть прав, включаючи права на: 1) участь в управлiннi Товариством; 2) участь у
розподiлi прибутку Товариства, отримання дивiдендiв; 3) отримання у разi лiквiдацiї
Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства; 4) отримання
iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства в порядку, передбаченому Статутом
Товариства; 5) переважне право на придбання акцiй Товариства нових випускiв; 6)
вiдчужувати належнi їм акцiї або їх частину iншим акцiонерам або третiм особам без згоди
iнших акцiонерiв Товариства. Спадкоємцi (правонаступники) акцiонера мають право на акцiї,
якi отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно вiд згоди iнших
акцiонерiв Товариства; 7) iншi права, передбаченi чинним законодавством України та
Статутом Товариства. Акцiонери Товариства зобов'язанi: 1) додержуватись Статуту, iнших
внутрiшнiх документiв Товариства; 2) виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв
Товариства; 3) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про
дiяльнiсть Товариства; 4) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi тi, що
пов'язанi iз майновою участю, а також оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що
передбаченi Статутом Товариства.
Акцiонери Товариства мають право укласти мiж собою договiр, яким, крiм iншого, встановити
додатковi обов'язки для себе стосовно Товариства, у тому числi, але не виключно, обов'язок
щодо участi у Загальних зборах Товариства, вiдповiдальнiсть за недотримання встановлених
договором обов'язкiв. У разi укладення такого договору його копiя, засвiдчена нотарiально,
має бути передана Товариству. Наявнiсть переважного права акцiонерiв Товариства на
придбання акцiй Товариства, якi пропонуються їх власником до вiдчуження (в тому числi
продажу) третiй особi, не передбачено. Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв
емiтента вiдсутнi, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв
цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi. Iнформацiя про наявнiсть
власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, а щодо акцiй - у
кожного у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента. У власностi
працiвникiв емiтента цiннi папери (крiм акцiй) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"IНТЕРКОНДИЦIОНЕР", вiдсутнi. Iнформацiя щодо наявностi у працiвникiв емiтента акцiй у
розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента: У власностi
працiвникiв емiтента акцiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРКОНДИЦIОНЕР"
у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента вiдсутнi. Iнформацiя
про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна
в емiтента. У Емiтента вiдсутня iнформацiя про наявнiсть корпоративних договорiв,
укладених акцiонерами (учасниками) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"IНТЕРКОНДИЦIОНЕР". Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi
яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. Емiтент не володiє
iнформацiєю про наявнiсть будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є
незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. Iнформацiя про загальну кiлькiсть
голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також
кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано iншiй особi. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Емiтента 1600 простих iменних
штук. За даними Емiтента голосуючi акцiї, права голосу за якими обмежено, вiдсутнi. За
даними Емiтента голосуючi акцiї, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано iншiй особi, вiдсутнi. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за
цiнними паперами у звiтному перiодi. У звiтному перiодi виплата дивiдендiв та iнших
доходiв за цiнними паперами Емiтентом здiйснювалась. Дивiденди виплачуються акцiонерам
один раз на рiк з чистого прибутку звiтного року в розмiрi згiдно дiючого законодавства не
пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року. Товариство виплачує дивiденди

виключно грошовими коштами. Дивiденди виплачуються на акцiї, звiт про результати
розмiщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Конкретний обсяг
коштiв, якi спрямовуються на виплату дивiдендiв, визначається Загальними зборами за
поданням Директора Товариства. Розмiр виплати дивiдендiв за простими акцiями може бути
змiнений за рiшенням загальних зборiв Товариства бiльшiстю голосiв акцiонерiв - власникiв
простих акцiй Товариства. Для кожної виплати дивiдендiв наглядова рада акцiонерного
товариства встановлює дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, не може передувати датi прийняття рiшення про виплату дивiдендiв.
Товариство повiдомляє осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр,
порядок та строк їх виплати. У разi вiдчуження акцiонером належних йому акцiй пiсля дати
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, але ранiше дати виплати
дивiдендiв право на отримання дивiдендiв залишається в особи, зазначеної у такому
перелiку. Товариство не має права приймати рiшення про виплату дивiдендiв та здiйснювати
виплату дивiдендiв за простими акцiями у разi, якщо звiт про результати розмiщення акцiй
не зареєстровано у встановленому законодавством порядку, якщо власний капiтал
Товариства менший, нiж сума його статутного капiталу, резервного капiталу та розмiру
перевищення лiквiдацiйної вартостi привiлейованих акцiй над їх номiнальною вартiстю, якщо
Товариство має зобов'язання про викуп акцiй вiдповiдно. Iнформацiя про придбання власних
акцiй емiтентом. В звiтному роцi придбання власних акцiй емiтентом не здiйснювалось.
Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
емiтента. У Емiтента вiдсутнi фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли.
Аудиторський висновок (звiт) незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) - згiдно з чинним
законодавством Емiтент не зобов'язаний розкривати дану iнформацiю. Iнформацiя про
вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або
про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинiв - згiдно з Законом України "Про
цiннi папери та фондовий ринок" Емiтент не зобов'язаний розкривати дану iнформацiю.
Вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю,
та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть - згiдно з чинним законодавством
Емiтент не зобов'язаний розкривати дану iнформацiю. Iнформацiя про змiну осiб, яким
належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою
або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - згiдно з чинним законодавством Емiтент не
зобов'язаний розкривати дану iнформацiю. Iнформацiя про будь-якi винагороди або
компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення згiдно з чинним законодавством Емiтент не зобов'язаний розкривати дану iнформацiю.
Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть
публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi. Товариством розмiщенi
простi iменнi акцiї загальною кiлькiстю 1600 (одна тисяча шiстсот) штук номiнальною
вартiстю 1000 гривень (одна тисяча гривень) за кожну акцiю. Товариство розмiстило акцiї
одного типу - простi, iменнi. Випуск привiлейованих акцiй Товариством не здiйснювався.
Випущенi Товариством акцiї iснують в бездокументарнiй формi. Публiчна пропозицiя щодо
випущених цiнних паперiв не здiйснювалась, фактiв допуску до торгiв на фондовiй бiржi
цiнними паперами Емiтента не було. Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних
особах - Емiтент не брав участi у створеннi iнших юридичних осiб.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРКОНДИЦIОНЕР"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "IНТЕРКОНДИЦIОНЕР"
3. Дата проведення державної реєстрації
09.09.1996
4. Територія (область)
Харківська обл.
5. Статутний капітал (грн)
1600000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
165
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.25 - Виробництво промислового холодильного та вентиляцiйного устатковання
(основний)
43.22 - Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування
86.21 - Загальна медична практика
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380850
2) IBAN
UA813808050000000026003649853
3) поточний рахунок
UA813808050000000026003649853
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380850
5) IBAN
UA613808050000000026009649857
6) поточний рахунок
UA613808050000000026009649857

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

Освіта

Стаж
роботи
(років)

1

2

3

4

5

6

Директор

Остапенко Валерiй
Леонiдович

1946

вища, ХПI

38

1

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)

7
Кондицiонер, 1988-1996 рр. заступник генерального
директора по
зовнiшньоекономiчним
зв'язкам заводу
"Кондицiонер". З 1998 року
Директор ЗАТ
"Iнтеркондицiонер" (з 2010 ПрАТ "Iнтеркондицiонер").,
24472991, 1988-1996 рр. заступник генерального
директора по
зовнiшньоекономiчним
зв'язкам заводу
"Кондицiонер". З 1998 року
Директор ЗАТ
"Iнтеркондицiонер" (з 2010 ПрАТ "Iнтеркондицiонер").

8

26.04.2011,
обрано
безстроково

Опис:
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. На посаду Директора обрано черговими загальними зборами акцiонерiв
26.04.2011 р. Судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiн за звiтний перiод не було. Посадова особа не обiймає
посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Попереднi посади: начальник Управлiння маркетингу i зовнiшнiх зв'язкiв, начальник вiддiлу
маркетингу, заступник директора з економiки i зовнiшнiм зв'язкам, заступник Генерального директора по зовнiшньоекономiчним зв'язкам.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. До компетенцiї Директора належить
вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї
Загальних зборiв акцiонерiв. Права та обов'язки Директора регулюються нормами чинного законодавства. Директор пiдзвiтний Загальним зборам
акцiонерiв, органiзовує виконання їх рiшень.
2

Ревiзор

Бойко Олексiй Дмитрович

1946

вища, ХIIТ

33

ВО "Харкiвський турбiнний
завод", 1989-1997 рр.. -

21.04.2016,
обрано 5

помiчник генерального
директора по
сiльськогосподарському
комплексу ВО "Харкiвський
турбiнний завод". З 1997 р.
Заступник директора з
виробництва ЗАТ
"Iнтеркондицiонер" (з 2010
р. - ПрАТ
"Iнтеркодницiонер").,
24472991, 1989-1997 рр.. помiчник генерального
директора по
сiльськогосподарському
комплексу ВО "Харкiвський
турбiнний завод". З 1997 р.
Заступник директора з
виробництва ЗАТ
"Iнтеркондицiонер" (з 2010
р. - ПрАТ
"Iнтеркодницiонер").

рокiв

Опис:
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. На посаду Ревiзора обрано черговими загальними зборами акцiонерiв 20.04.2016
р. Судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiн за звiтний перiод не було. Посадова особа не обiймає посади на
будь-яких iнших пiдприємствах. Перелiк попереднiх посад: Голова обкому профспiлки робiтникiв важкого машинобудування, помiчник
Генерального директора по сiльськогосподарському комплексу, помiчник генерального директора по продовольчому комплексу, заступник
Директори по комерцiйним питанням. Ревiзор обирається Загальними зборами для перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом, внутрiшнiм положенням про Ревiзора, а також договором, що укладається з
Ревiзором. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимогати скликання позачергових Загальних зборiв.
Ревiзор має право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор
має право брати участь у засiданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках передбачених законодавством, цим Статутом або
внутрiшнiми положеннями Товариства.

3

Головний бухгалтер

Прохорова Валентина
Миколаївна

1957

вища, ХАI

22

ЗАТ "Iнтеркондицiонер,
Заступник головного
бухгалтера ЗАТ
"Iнтеркондицiонер" (з 2010 ПрАТ "Iнтеркондицiонер").,

28.05.2005,
обрано
безстроково

24472991, Заступник
головного бухгалтера ЗАТ
"Iнтеркондицiонер" (з 2010 ПрАТ "Iнтеркондицiонер").
Опис:
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi наказом по пiдприємству
№ 125 вiд 27.04.2007 р. Судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiн за звiтний перiод не було. Посадова особа не
обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер НВП "Авiо", iнженер-конструктор, провiдний
фахiвець.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Директор
Ревiзор
Головний бухгалтер

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юридичної особи
2
Остапенко Валерiй Леонiдович
Бойко Олексiй Дмитрович
Прохорова Валентина Миколаївна

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

3
930
604
0

4
58,125
37,75
0

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
930
604
0

6
0
0
0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в
звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн,
вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень
вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства
визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтики,
покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для
Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики
розвитку
з
метою
досягнення
ефективних
результатiв
своєї
дiяльностi
та
конкурентоспроможностi пiдприємства.
2. Інформація про розвиток емітента
ПрАТ "IНТЕРКОНДИЦIОНЕР" створено в 1996 роцi, розташовується в промисловiй зонi
найбiльшого iндустрiального мiста України - Харкова. На площi 1,5 га. побудовано три сучасних
виробничих корпусу i п'ять будiвель для обслуговування, загальною площею бiльше 10000 м2.
Сучасний дизайн, висока культура, новiтнє прогресивне обладнання, впровадження системи
управлiння якiстю ISO 9001-2001 в 2008р. Створення чудових умов для працiвникiв дало
можливiсть випускати системи промислової вентиляцiї, кондицiонування, димовидалення та
повiтряного опалення, якi отримали визнання в Українi та за кордоном, зазначену безлiччю
дипломiв i нагород. Вся продукцiя сертифiкована. Наявнiсть потужної виробничої i науковотехнiчної бази, сучаснi технологiї дають можливiсть випускати продукцiю, що задовольняє
запити монтажних, проектних, будiвельних органiзацiй та iнших споживачiв усiх галузей
народного господарства.
В 2010 роцi загальними зборами акцiонерiв ПАТ "IНТЕРКОНДИЦIОНЕР" прийнято рiшення
змiнити тип та найменування Товариства з закритого акцiонерного товариства на приватне
акцiонерне товариство, в зв'язку зi змiною типу Товариства затвердити нове найменування
Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРКОНДИЦIОНЕР". Протягом дiяльностi
Товариства та в звiтному роцi рiшення про реорганiзацiю Товариства (злиття, подiл,
приєднання, перетворення, видiл) не приймались.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і
доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Емiтнетом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив
даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента
вiдсутнiй.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення
таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою
дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає
видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської
дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв,

пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної
для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат
при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих
фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом
задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при
вiдповiдних видах фiнансових ризикiв.
Для Емiтента одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв є використання для
цих цiлей резервного фонду фiнансових ресурсiв, що призначений для покриття можливих
збиткiв. Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Емiтента може
формуватися резервний капiтал у розмiрi не менш як 15 % статутного капiталу пiдприємства.
Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду (капiталу) не може бути меншим 5% суми
чистого прибутку пiдприємства. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування
кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового
ризику.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику
грошових потокiв. Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного
розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi
пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового
ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi
та/або ризику грошових потокiв.
Важливу роль у схильностi емiтента до цiнових ризикiв на сьогоднi вiдiграє свiтова пандемiя
хвороби (COVID-19) та запровадження карантину. Однозначно можна видiлити такi
несприятливi наслiдки фiнансової кризи, якi можуть настати.
По-перше, розрив ланцюжкiв постачання та призупинення виробництва;
По-друге, безповоротна втрата доходiв та ймовiрне банкрутство малого i середнього бiзнесу
внаслiдок припинення дiяльностi на невизначений перiод;
По-третє, скасування замовлень на промисловi товари, вiдмова вiд укладення нових угод,
скасування поставок за вже укладеними договорами.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Кодекс корпоративного управлiння ПрАТ "Iнтеркондицiонер" (далi - Кодекс) розмiщений на
офiцiйнiй сторiнцi Товариства в мережi Iнтернет за посиланням http://www.intercon.com.ua.
Товариство у своїй дiяльностi протягом 2019 року керується Статутом ПрАТ
"IНТЕРКОНДИЦIОНЕР" затверджений Протоколом № 1 вiд 31.05.2010 р., який визначнає
основнi засади дiяльностi, предмет i цiлi дiяльностi, розмiр та порядок утворення статутного
капiталу та фондiв, склад та компетенцiю органiв Товариства та порядок прийняття ними
рiшень, права та обов'язки Акцiонерiв а також iншi основнi положення.

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

Емiтент не приймав рiшень про добровiльне застосовування Кодексу корпоративного
управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого (iнших) кодексiв
корпоративного управлiння. Понад визначенi законодавством вимоги практика корпоративного
управлiння Емiтентом не застосовується. Емiтент не вiдхиляється вiд положень власного
Статуту, яким Товариство та його посадовi особи користуються.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
У своїй дiяльностi дотримується таких принципiв корпоративного управлiння:
1. дотримання законодавства України та врахування досвiду свiтової практики в сферi
виробництва;
2. забезпечення захисту прав i законних iнтересiв акцiонерiв Товариства;
3. забезпечення розподiлу обов`язкiв та повноважень мiж структурними пiдроздiлами та
органами управлiння Товариством;
4. забезпечення прозоростi та своєчасностi розкриття належної i достовiрної iнформацiї;
5. запобiгання конфлiктам iнтересiв;
7. забезпечення лояльностi та вiдповiдальностi перед клiєнтами;
8. забезпечення ефективного контролю за фiнансовою дiяльнiстю Товариства та управлiння
ризиками.
Товариство вважає, що наявнiсть якiсної, прозорої та дiєвої системи корпоративного
управлiння, яка базується на вищезазначених принципах та регламентується внутрiшнiми
документами Компанiї, має вплив на пiдвищення її ринкової вартостi та ефективностi роботи,
сприяє прибутковостi та фiнансовiй стабiльностi, збiльшенню довiри з боку акцiонерiв та
побудовi довгострокової спiвпрацi з клiєнтами та партнерами Товариства, органами влади,
засобами масової iнформацiї i суспiльством в цiлому.

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 у своїй дiяльностi протягом 2019 року дотримувалась принципiв та положень
Статуту. Вiдхилень не вiдбувалось.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові
27.03.2019
95,88

Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:
1.Обрання лiчильної комiсiї, затвердження регламенту проведення Зборiв
Товариства, затвердження
порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для
голосування. 2. Обрання голови та секретаря Зборiв Товариства. 3. Звiт
Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2018 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2019 рiк,
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт та висновки Ревiзора

Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5.
Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2018 рiк. 6. Затвердження
плану розподiлу прибутку за 2018 рiк. Визначення строку та порядку виплати
частки прибутку (дивiдендiв). 7. Затвердження значних правочинiв, здiйснених
Товариством у 2018 р. Про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв.
Загальнi збори вiдбулися, всi питання порядку денного були розглянутi та
прийнятi такi рiшення: Обрати лiчильну комiсiю, затвердити регламент
проведення Зборiв Товариства, затвердити порядок та спосiб засвiдчення
бюлетенiв для голосування. 2. Обрати голову та секретаря Зборiв Товариства. 3.
Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2018 рiк та визначити основнi напрямки дiяльностi Товариства на
2019 рiк, прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Затвердити звiт та
висновки Ревiзора Товариства за 2018 рiк, прийняти рiшення за наслiдками
розгляду звiту. 5. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2018 рiк. 6.
Затвердити план розподiлу прибутку за 2018 рiк. Визначити строк та порядок
виплати частки прибутку (дивiдендiв). 7. Розглянути питання про потрiбнiсть
обрання наглядової ради Товариства. 8. Затвердити значнi правочини,
здiйснених Товариством у 2018 р. надати попередню згоду на вчинення значних
правочинiв.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій

Ні
X
X

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)

X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
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 голосуючих акцій
так
товариства
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

У разі скликання, але непроведення річних
(чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення
У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради

Незалежний член
наглядової ради

Залежний член
наглядової ради

Чи проведені засідання
Згiдно п.2 ст.51 ЗУ "Про акцiонернi товариства" Наглядова рада в
наглядової ради,
Товариствi не обералась.
загальний опис
прийнятих на них рішень;

процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як діяльність
наглядової ради
зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них рішень
У разі проведення оцінки
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності та
ефективності

Ні

Персональний склад
комітетів

X
X
X
Згiдно п.2 ст.51 ЗУ "Про акцiонернi
товариства" Наглядова рада в
Товариствi не обералась.
Згiдно п.2 ст.51 ЗУ "Про акцiонернi товариства" Наглядова рада в
Товариствi не обералась.

Згiдно п.2 ст.51 ЗУ "Про акцiонернi товариства" Наглядова рада в
Товариствi не обералась.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової
ради

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

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
Згiдно п.2 ст.51 ЗУ "Про акцiонернi товариства" Наглядова рада в
Інше (зазначити)
Товариствi не обералась.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні
X

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
X
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Згiдно п.2 ст.51 ЗУ "Про акцiонернi товариства" Наглядова рада в
Інше (запишіть)
Товариствi не обералась.
Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
д/в
Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них рішень;
інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як діяльність
виконавчого органу
зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства
Оцінка роботи
виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
д/в

Примітки
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено
посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не належить
Загальн
до
Виконав
і збори Наглядов
компетенції
чий
акціоне
а рада
жодного
орган
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень
голови та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень
голови та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень
голови та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

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 існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Iнших положень в Товариствi не iснує

Так
X

Ні
X

X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних
Документи
Національної
надаються
Копії
Інформація
комісії з цінних
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
паперів та
ознайомлен
нтів
я на
Інформація про
розповсюд фондового ринку
ня
надают
власному
діяльність
жується на
про ринок
безпосеред
ься
на
веб-сайті
акціонерного
загальних
цінних паперів
ньо в
запит акціонерног
товариства
зборах
або через особу, акціонерно акціон
о
яка провадить
му
ера
товариства
діяльність з
товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про

так

так

так

так

ні

ні

ні

так

так

ні

акціонерів, які
володіють 5 та більше
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше
X
10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним

Розмір частки
акціонера

прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

1
2

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

ОСТАПЕНКО ВАЛЕРIЙ ЛЕОНIДОВИЧ
БОЙКО ОЛЕКСIЙ ДМИТРОВИЧ

(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

58,125
37,75

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на
загальних зборах емітента
Загальна
Кількість акцій з
кількість акцій обмеженнями
0

0

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

Будь-якi обмеження прав участi та
голосування акцiонерiв (учасникiв)
на загальних зборах емiтента,
вiдсутнi.

Опис
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Посадовими особами Товариства є:
1.
Директор;
2.
Ревiзор;
3.
Головний бухгалтер.
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента здiйснюється вiдповiдно до
Статуту Товариства (Директор, Ревiзор) та внутрiшнiх документiв - посадової iнструкцiї
(Головний бухгалтер).
Директор
Директор Товариства призначається та звiльняється з посади Загальними зборами акцiонерiв.
Повноваження Директора припиняються за рiшенням Загальних зборiв Товариства. Пiдстави
припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, цим статутом та
договором з ним. Загальнi збори Товариства мають право вiдсторонити вiд виконання
повноважень Директора, дiї або бездiяльнiсть якого порушують права акцiонерiв чи самого
Товариства, до вирiшення питання про припинення його повноважень.
До вирiшення питання про припинення повноважень Директора скликаються позачерговi
Загальнi збори.
У разi вiдсторонення Директора Загальнi збори скликаються протягом 10 днiв, у порядку

денному яких має бути питання про переобрання Директора Товариства.
Ревiзор
Ревiзор (члени ревiзiйної комiсiї) обираються з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну
дiєздатнiсть. Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї.
Головний бухгалтер
Головний бухгалтер призначається та звiльняється з посади у встановленому трудовим
законодавством порядку, наказом директора пiдприємства.

9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження посадових осiб емiтента.
Посадовими особами Товариства є:
1. Директор;
2. Ревiзор;
3. Головний бухгалтер.
Повноваження посадових осiб Товариства визначенi Статутом (Директор, Ревiзор) та
внутрiшнiми документами Товариства - посадовими iнструкцiями (Головний бухгалтер).
Директор (вiдповiдно до п. 9.2. Статуту)
Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює Директор Товариства. Директором
Товариства може бути будь - яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом
ревiзiйної комiсiї (Ревiзором). Права та обов'язки директора Товариства визначаються чинним
законодавством, положенням про виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором,
що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує уповноважена
на те Загальними зборами Товариства особа.
Директор вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до виключної
компетенцiї Загальних зборiв та iнших органiв Товариства. Порядок прийняття рiшення
Директором встановлюється цим статутом та положенням про виконавчий орган Товариства.
Директор пiдзвiтний Загальним зборам Товариства та органiзовує виконання їх рiшень.
Пiдзвiтнiсть означає, що Директор на вимогу Загальних зборiв в найкоротший термiн надає їм
письмовi звiти про свою дiяльнiсть в цiлому або про окремi прийнятi рiшення. Директор
органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв, якщо цi рiшення прийнятi в межах їх
компетенцiї i з дотриманням вимог даного Статуту та чинного законодавства.
Директор несе особисту вiдповiдальнiсть перед Загальними зборами за ефективнiсть та
продуктивнiсть роботи Товариства.
Директор дiє вiд iменi Товариства у межах встановлених статутом та чинним законодавством.
Директор Товариства вправi без довiреностi здiйснювати будь-якi дiї вiд iменi Товариства
(укладати угоди вiд iменi Товариства на суму до 50 % вiд суми активiв Товариства станом на
01.01.2019 р. або 13 524 тис. грн. з наступним їх затвердженням загальними зборами
Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма
працiвниками Товариства, представляти iнтереси Товариства в державних органах i органах
мiсцевого самоврядування тощо). У разi неможливостi виконання Директором своїх
повноважень, цi повноваження здiйснюються призначеною ним особою.
Всi iншi особи, вiд iменi Товариства дiють лише в межах довiреностi, яка скрiплюється
пiдписом Директора та печаткою Товариства.
Директором ПрАТ "IНТЕРКОНДИЦIОНЕР" є Остапенко Валерiй Леонiдович.
Обраний на посаду Протоколом № 5 вiд 22.06.1999 р. безстроково.

Ревiзор (вiдповiдно до п. 9.4. Статуту)
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства
загальнi збори обирають Ревiзора (в акцiонерних товариствах з кiлькiстю акцiонерiв - власникiв
простих акцiй товариства до 100 осiб) чи ревiзiйну комiсiю.
Ревiзор (ревiзiйна комiсiя) може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi товариства або на визначений перiод. Строк повноважень членiв
Ревiзора (ревiзiйної комiсiї) встановлюється не бiльше нiж на п'ять рокiв.
Не можуть бути членами Ревiзором (ревiзiйною комiсiєю):
- член виконавчого органу;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;
Ревiзор (ревiзiйна комiсiя) не може входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.
Права та обов'язки Ревiзора (ревiзiйної комiсiї) визначаються Законом "Про акцiонернi
товариства", цим Статутом, актами законодавства, та положенням про Ревiзора (ревiзiйну
комiсiю), а також договором, що укладається з Ревiзором (кожним членом ревiзiйної комiсiї).
Ревiзора (ревiзiйної комiсiї) має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних
зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Ревiзора (ревiзiйної комiсiї)
мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань
порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзора (ревiзiйної комiсiї) мають право брати участь у засiданнях наглядової ради та
виконавчого органу у випадках, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства", цим
Статутом або внутрiшнiми положеннями товариства.
Посадовими особами органiв Товариства не можуть бути народнi депутати України, члени
Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвники центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади,
органiв мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцi, нотарiуси, посадовi особи органiв
прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державнi службовцi, крiм випадкiв, коли
вони виконують функцiї з управлiння корпоративними правами держави та представляють
iнтереси держави або територiальної громади в наглядовiй радi або ревiзiйнiй комiсiї
товариства.
Особи, яким суд заборонив займатися певним видом дiяльностi, не можуть бути посадовими
особами органiв Товариства, що провадить цей вид дiяльностi. Особи, якi мають непогашену
судимiсть за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не можуть бути
посадовими особами органiв Товариства.
Посадовi особи органiв Товариства не мають права розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, крiм випадкiв, передбачених законом.
Посадовi особи органiв Товариства на вимогу Ревiзора (ревiзiйної комiсiї) або аудитора
зобов'язанi надати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.
Посадовим особам органiв Товариства виплачується винагорода тiльки на умовах, якi
встановлюються цивiльно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.
Посадовi особи Товариства повиннi дiяти в iнтересах Товариства, дотримуватися вимог
законодавства, положень цього Статуту та iнших документiв Товариства.
Посадовi особи органiв Товариства несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки,
завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом.
Ревiзором ПрАТ "IНТЕРКОНДИЦIОНЕР" є Бойко Олексiй Дмитрович.
Обраний на посаду протоколом № 1 вiд 20.04.2016 року строком на п'ять рокiв.
Головний бухгалтер (вiдповiдно до Посадової iнструкцiї вiд 12.03.2008 р.)
Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад,
встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з

урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних.
Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках
бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку
оформлення та подання до облiку первинних документiв.
Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному
виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження
оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну.
Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi
пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.
Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий
стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.
Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис
головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами,
затвердженими формами та iнструкцiями.
За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та
зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами
вiдповiдно до договiрних зобов'язань.
Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням
матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв.
Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв,
пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв
пiдприємства.
Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та
iнших вiдокремлених пiдроздiлах.
Органiзує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства щодо:
"визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики,
вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї
оброблення облiкових даних;
"розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил
документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i
контролю господарських операцiй;
"визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв;
"вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв,
пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами;
"полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження
обробленої iнформацiї до виконавцiв;
"впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з
урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої;
"забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних,
трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення;
"видiлення на окремий баланс фiлiй, представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених
пiдроздiлiв пiдприємства та включення їх показникiв до фiнансової звiтностi пiдприємства.
Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi
завдання та обов'язки.
Знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними
матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi.
Головний бухгалтер ПрАТ "IНТЕРКОНДИЦIОНЕР" - Прохорова Валентина Миколаївна.

Призначена на посаду наказом № 125 вiд 27.04.2007 р. безстроково.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього
пункту
Товариство залучило Аудиторську фiрму "АУДИТ-ЛЕГIСТ" у формi товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю, iдентифiкацiйний код 22636856 (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та
суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 2388) яка висловила свою думку щодо iнформацiї,
зазначеної у пiдпунктах 5 - 9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013
року (надалi - Положення), а також перевiрила iнформацiю, зазначену в пiдпунктах 1 - 4 пункту
4 роздiлу VII додатка 38 до Положення.
Думка аудитора
Ми виконали завдання з надання обмеженої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про
корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРКОНДИЦIОНЕР", що
включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками,
перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю
про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах,
опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за
рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року.
На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б
змусило нас вважати, що при складаннi Звiту про корпоративне управлiння, що додається,
Замовник не дотримався в усiх суттєвих аспектах вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатку
38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

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

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

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

1
17.05.2005

2
263/20/1/10

3
4
Харкiвське ТУ ДКЦПФР UA 4000100044

Опис

Міжнародний
Тип цінного
ідентифікаційн
папера
ий номер

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
Акція проста Бездокумент
1 000
1 600
1 600 000
100
бездокумент
арні іменні
арна іменна
Акцiї товариства на первинному органiзованому зовнiшньому i внутрiшньому ринках цiнних паперiв не продавалися. Заявки для
лiстингу/делiстингу до фондових бiрж не подавалися. Додатковий випуск акцiй не проводився.

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

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
8 610
10 336
6 198
5 943
510
419
1 459
3 069
0
0
443
905
108

75

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

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
8 610
10 336
6 198
5 943
510
419
1 459
3 069
0
0
443
905
108

75

85
61
0
0
85
61
6
2
0
0
6
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
12
0
0
17
12
8 718
10 411
0
0
8 718
10 411
1. Будiвлi та споруди: середнiй термiн користування - 260 мiсяцiв;
первiсна вартiсть на 01.01.2020 р. - 10375 тис.грн.; знос на 01.01.2020 р.
- 4371 тис.грн.; ступень зносу - 42%. 2. Машини та обладнання:
середнiй термiн користування - 96 мiсяцiв; первiсна вартiсть на
01.01.2020 р. - 7566 тис.грн; знос на 01.01.2020 р. - 7146 тис.грн.;
ступень зносу - 94%. 3. Транспортнi засоби: середнiй термiн
користування - 100 мiсяцiв; первiсна вартiсть на 01.01.2020 р. - 5896
тис.грн.; знос на 01.01.2020 р. - 2802 тис.грн.; ступень зносу - 47%. 4.
Iншi: середнiй термiн користування - 115 мiсяцiв; первiсна вартiсть на
01.01.2020 р. - 2625 тис.грн. ; знос на 01.01.2020 р. - 1691 тис.грн.;
ступень зносу - 64%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
18 958
19 313
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
1 600
1 600
Скоригований статутний капітал
1 600
1 600
(тис.грн)
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтнiй перiоди вiдбувався
вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 р.) та
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 2 "Баланс", затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.1999 р. № 87 зi змiнами та доповненнями.
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи =
(Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв) - (Довгостроковi
зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв Доходи майбутнiх перiодiв).

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше скоригованого статутного капiталу, це
вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного
капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

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):

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

860

X

X

X

0

X

X

Види зобов’язань

X
5 591
X
X
X
6 451
X
X
За звiтний перiод товариство має зобов'язання по
розрахункам зi страхування - 89 тис.грн.; з оплати працi - 645
тис.грн.; кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та
послуги складає 151 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1
2

Основні
види
продукції
2
Клапани, т
Вентилятори,
шт.

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошовій формі
(тис.грн)

у відсотках до всієї
виробленої
продукції

3
123,104
1273

4
29715,6
29558,7

5
44,6
44,4

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
123180
1277

7
27473,1
29871,6

8
40,8
44,4

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№
з/п
1
1
2
3
4

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)
2
3
Клапани: Матерiали
67,4
Клапани: Витрати на оплату
29,4
Вентилятори: Матерiали
66,2
Вентилятори: Витрати на оплату
29,8
Склад витрат

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"IНТЕРКОНДИЦIОНЕР"
Харківська область, Харкiв

Дата (рік, місяць,
число)

2020.01.01

за ЄДРПОУ

24472991

Територія
за КОАТУУ
6310100000
Організаційноправова форма
Приватне акціонерне товариство
за КОПФГ
111
господарювання
Вид економічної
Виробництво промислового холодильного
за КВЕД
28.25
діяльності
та вентиляційного устатковання
Середня кількість працівників, осіб: 165
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 61176, Харківська обл., Харкiвський р-н р-н, мiсто Харкiв, ВУЛИЦЯ ЄНАКIЇВСЬКА, 17,
0577780639

1. Баланс
на 31.12.2019 p.
Форма №1-м

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси:
у тому числі готова продукція
Поточні біологічні активи

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

1005
1010
1011
1012
1020
1030
1090
1095

699,7
8713,8
25764,6
(17050,8)
0
0
0
9496,6

447,1
10406,5
28192,6
(17786,1)
0
0
0
11079,5

1100
1103
1110

9680,7
1299,6
0

8607,9
961
0

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

Пасив

1125
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195

65,9
0
0
3002,7
0
3602,8
121,1
1079
17552,2

30
0
0
1849
0
2829,3
121,1
891,8
14329,1

1200

0

0

1300

27048,8

25408,6

Код
рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного
періоду
4

1
2
3
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
1600
1600
Додатковий капітал
1410
0
0
Резервний капітал
1415
0
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
17712,7
17357,9
Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
Усього за розділом I
1495
19312,7
18957,9
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та
1595
0
0
забезпечення
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими
1610
0
0
зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
1615
124
151
розрахунками з бюджетом
1620
647,2
860
у тому числі з податку на прибуток
1621
43,4
104,3
розрахунками зі страхування
1625
134,8
88,9
розрахунками з оплати праці
1630
792
645,3
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
6038,1
4705,4
Усього за розділом III
1695
7736,1
6450,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс
1900
27048,8
25408,6
Примітки: Змiн в облiкових оцiнках, якi мають суттєвий вплив на поточний перiод або, як очiкується,
суттєво будуть впливати на майбутнi перiоди не було.
Подiй, що вiдбулися пiсля дати балансу, якi мають суттєвий вплив на поточний перiод або, як очiкується,
суттєво будуть впливати на майбутнi перiоди не було.
Валюта балансу на 31.12.2019 року складає 25409 тис.грн. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на кiнець
звiтного перiоду становлять 673 тис.грн.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за нормами та методами, передбаченими податковим
законодавством вiдповiдно до вимог 0П(С)БО № 7 "Основнi засоби" та обраної Товариством облiкової
полiтики. Визначенi методи були незмiннi протягом 2019 року, облiк основних засобiв та їх амортизацiї

вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних
матерiальних активiв здiйснюється у розмiрi 100% їх вартостi при введеннi в експлуатацiю в першому
мiсяцi їх використання. Основнi засоби та нематерiальнi активи вiдображенi в балансi за первiсною
вартiстю. Облiк нематерiальних активiв пiдприємство веде з урахуванням П(С)БО № 8 "Нематерiальнi
активи".
Основнi засоби по первiснiй вартостi на кiнець року складають 28193 тис.грн. Знос основних засобiв на
кiнець року складає 17786 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2019 року
складає 10407 тис.грн.
Довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї на 31.12.2019 р. вiдсутнi.
Iншi необоротнi активи на пiдприємствi вiдсутнi.
Облiк i оцiнку запасiв Товариство здiйснює згiдно с П(С)БО № 9 "Запаси". Протягом звiтного перiоду
методи оцiнки вибуття запасiв були незмiнними.
Запаси на кiнець звiтного перiоду склали 8608 тис.грн.
Облiк дебiторської заборгованостi на пiдприємствi здiйснюється згiдно з вимогами П(С)БО №10
"Дебiторська заборгованiсть" та обранiй пiдприємством облiкової полiтики.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги облiковується по первiснiй вартостi та
станом на 31.12.2019 року складає 30 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками :
- з бюджетом - вiдсутня.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного року вiдсутня (розрахунки з iншими
дебiторами та кредиторами).
Витрати майбутнiх перiодiв на 31.12.2019 р. складають 121 тис.грн.
Iншi оборотнi активи на 31.12.2019 р.: податкове зобов'язання - 892 тис.грн.
Зареєстрований статутний капiтал по балансу на 31.12.2019 р. складає 1600 тис.грн. Статутний капiтал
розподiлено на 1600 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1000,00 грн. кожна. Статутний фонд
сформовано i сплачено повнiстю у попереднi роки згiдно установчих документiв. Протягом 2019 року
змiн у статутному капiталi не вiдбувалось.
Станом на 31.12.2019 р. резервний капiтал не створено.
Вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду вiдповiдає нормативному значенню :
станом на 31.12.2019 р. її значення становить 18958 тис.грн., тодi як статутний капiтал дорiвнює 1600
тис.грн.
Довгостроковi зобов'язання на кiнець звiтного року вiдсутнi.
Поточна кредиторська заборгованiсть на кiнець 2019 року складає 1745 тис.грн., у тому числi за:
- товари, роботи, послуги - 151 тис.грн.
- розрахунками з бюджетом - 860 тис.грн.;
- розрахунками зi страхування - 89 тис.грн.;
- розрахунками з оплати працi - 645 тис.грн.;
Iншi поточнi зобов'язання на 31.12.2019 року складають 4706 тис.грн. - податковий кредит.
Облiк зобов'язань здiйснюється у вiдповiдностi до П(С)БО № 11 "Зобов'язання".
Подiї пiсля балансу.
Свiтова пандемiя коронавiрусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабiнетом Мiнiстрiв України
карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю її подальшого поширення в Українi,
зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi суб'єктiв господарювання.
ПрАТ "IНТЕРКОНДИЦIОНЕР" на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 березня 2020 р.
№ 211 "Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" (Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ № 215 вiд
16.03.2020, № 239 вiд 25.03.2020, № 241 вiд 29.03.2020, № 242 вiд 20.03.2020, № 255 вiд 02.04.2020/
працює не в повному складi, разом з тим, керiвництво проводить оцiнку можливого негативного
впливу на обсяги послуг, що надаються товариством.
Результати таких оцiнок керiвництво ПрАТ "IНТЕРКОНДИЦIОНЕР" передбачає застосовувати при
складаннi рiчної фiнансової звiтностi за 2020 рiк.
Робiтники пiдприємства, якi не задiянi в виробничому процесi та робiтники вiком понад 60 рокiв

знаходяться в тарифних вiдпустках та в вiдпустках за свiй рахунок на перiод карантину Робiтникам, якi
задiянi у виробничому процесi видано засоби iндивiдуального захисту: маски та рукавички. Перед
початком роботи вимiрюється температура.

2. Звіт про фінансові результати
за 2019 р.
Форма №2-м

Стаття

Код
рядка

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

1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
2000
68070,7
69302,9
послуг)
Інші операційні доходи
2120
614,9
1641,8
Інші доходи
2240
0
0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
68685,6
70944,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050
(50968,7)
(52819,6)
Інші операційні витрати
2180
(15807,9)
(15779,9)
Інші витрати
2270
(8,9)
(11,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
(66785,5)
(68611,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
1900,1
2333,4
Податок на прибуток
2300
(354,9)
(428,9)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
2350
1545,2
1904,5
Примітки: Визначення виручки вiд реалiзацiї та фiнансових результатiв дiяльностi, порядок обчислення
податкових та iнших обов'язкових платежiв проводилось товариством у звiтному перiодi у порядку,
передбаченому нормативними актами України з питань бухгалтерського облiку, звiтностi та
оподаткування. Визнання доходу в бухгалтерському облiку вiдображається в момент збiльшення активу
або зменшення зобов'язання згiдно критерiїв визнання доходу П(С)БО № 15 "Дохiд". За результатами
роботи звiтного перiоду було отримано прибуток 1904 тис. грн.
Облiк витрат ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати" та
Наказу про облiкову полiтику на пiдприємствi.
Вiдображення витрат здiйснюється на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно з Планом рахункiв
бухгалтерського облiку та Iнструкцiї № 291 вiд 30.11.1999 р.
Склад статтi "Iншi операцiйнi витрати" у розмiрi 15808 тис.грн.
Склад статтi "Iншi витрати" у розмiрi 9 тис.грн.
Керівник

Остапенко Валерiй Леонiдович

Головний бухгалтер

Прохорова Валентина Миколаївна

