Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш
16.04.2020
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№5
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)

Потопа Валерiй Омелянович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
емітента

Приватне акцiонерне товариство "Рембуд"

2. Організаційно-правова
форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи.

03332234

4. Місцезнаходження
емітента

33024 Рiвненська область Рiвненський м.Рiвне вул. Соборна, 404а

5. Міжміський код, телефон
(0362) 64-05-27 (0362) 64-05-25
та факс емітента
6. Адреса електронної
пошти

rembud@emitent.net.ua

7.
Дата
та
рішення
наглядової ради емітента,
яким затверджено річну
інформацію, або дата та
06.04.2020
рішення загальних зборів
Протокол наглядової ради №3
акціонерів,
яким
затверджено
річну
інформацію емітента (за
наявності)
8.
Найменування,
ідентифікаційний
код
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених
надавати
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи,
яка
здійснює
оприлюднення
регульованої інформації від

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку
України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

імені учасника фондового
ринку

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

16.04.2020
http://www.rembud.rv.ua
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента.

X

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

X

9. Опис бізнесу.

X

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

X

1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента
в разі їх звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).
11. Звіт керівництва (звіт про управління):

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

2) інформація про розвиток емітента;

X

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

X

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

X

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

X

4) звіт про корпоративне управління:

X

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

X

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

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X

інформація про наглядову раду;

X

інформація про виконавчий орган;

X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

X

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

X

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

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X

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

X

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

X

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

X

1) інформація про випуски акцій емітента;

X

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

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження
таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

3) інформація про зобов'язання емітента;

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

X

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

X

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

29. Річна фінансова звітність.

X

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

X

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

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду;
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.

X

Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної
iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5
вiдсоткiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента,
оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року тому, що
Товариство не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольного становища та не має
стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, тому обов'язкова рейтингова оцiнка емiтента у
вiдповiдностi до ст. 4-1 Зкону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" не
проводилась.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не
включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не
мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв
емiтента.
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в
разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена
до складу рiчної iнформацiї, оскiльки на кiнець звiтного перiоду засновникiв емiтент не має, є акцiонери, якi в
сукупностi володiють 100% статутного капiталу акцiонерного товариства.
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв
емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї
хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi,
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї тому,
що протягом звiтного перiоду змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим,
меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не було.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "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" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не
випускав облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки
емiтент не випускав похiднi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних
паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будь якi обмеження щодо обiгу
цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "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" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до
складу рiчної iнформацiї емiтента тому, що протягом звiтного перiоду дивiденди не нараховувались та не
виплачувались.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi
емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не
проходило аудит фiнансової звiтностi.
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки за iнформацiєю, якою
володiє Товариство, акцiонерних або корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) емiтента
немає.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї тому, що будь-яких договорiв
та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом немає.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала
протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi
iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду
емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "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" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав
зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не
мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Товариство не складало рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Рембуд"

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

АГ № 949975

3. Дата проведення державної реєстрації

12.09.1996

4. Територія (область)

Рiвненська область

5. Статутний капітал (грн.)

761158.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000
0.000
37

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
45.21.1

ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ,
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

41.20

БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ

23.61

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

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

АБ "Укргазбанк"

2) МФО банку

320478

3) Поточний рахунок

UA943204780000000026004260212

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який д/н
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
5) МФО банку

д/н

6) Поточний рахунок

д/н

17. Штрафні санкції емітента
N
з/п

Номер та дата рішення,
яким накладено
штрафну санкцію

Орган, який наклав штрафну санкцію

Вид стягнення

Інформація про виконання

1

2

3

4

5

1

2596/50
08.02.2019

ДФС

штраф

оплачено

№ 2083/17-00-5012/03332234
27.03.2019

ДФС

штраф

оплачено

Примітки д/н
2
Примітки д/н

18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Підприємство є єдиним майновим комплексом, дочірні підприємства, філії,
представництва та інші відокремлені структурні підрозділи відсутні. Змін в
організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбулось.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу у звiтному перiодi
складала - 37 осiб;
Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом немає.
Чисельнiст працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
- 2 особи.
У 2019 році фонд оплати праці становить 2441 тис. грн. Фонд оплати працi
збільшився порiвняно з попереднiм звiтним перiодом у зв'язку зі збільшенням
розміру заробітної плати працівникам.
Кадрова програма відсутня.

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

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами товариство
не проводило.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не
надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк товариства ведеться за журнально-ордерною формою облiку у
вiдповiдностi iз вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" № 996-ХIV вiд 16.07.1999р. та концептуальної основи,
передбаченої Нацiональними Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Основні види продукції - товарний бетон, будівельні розчини, залізобетонні
вироби.
Обсяги виробництва:
- бетон - 6,3 тис. метрів кубічних на 7248,7 тис.грн.
- розчин - 4,8 тис. метрів кубічних на 4260,4 тис.грн.
- залізобетон - 1,2 тис. метрів кубічних на 2350,0 тис. грн.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Значних придбань або відчуджень активів за останні п'ять років не здійснювалось.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Всi основнi засоби товариство використовує в своїй господарськiй дiяльностi для
виробництва готової продукцiї та будiвельної дiяльностi.
Пiдприємство використовує власнi основнi засоби оцiнка яких у облiку, формах
звiтностi достовiрна. Облiк основних засобiв, iнших необоротних активiв ведеться у
вiдповiдностi до Положення (стандарту) БО № 7 "Основнi засоби". Надходження
основних засобiв пiдтвердженi первинними документами та оцiненi по вартостi
придбання. Вибуття пiдтвердженi вiдповiдними документами.Законсервованих основних
засобiв не має. Основнi засоби емiтента знаходяться за мiсцем реєстрацiї
пiдприємства. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на
використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв
капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер
та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу
фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване
зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На діяльність товариства суттєво впливає зменшення об'ємів послуг, що надаються
підприємством.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента

Діяльність емітента фінансується за рахунок власних обігових коштів. Аналіз шляхів
покращення ліквідності товариства фахівцями емітента не проводився.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але ще не виконаних

договорів на кінець звітного періоду немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегія подальшої діяльності емітента відсутня.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Досліджень та розробок не проводилось.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнша iстотна iнформацiя вiдсутня. Аналiтична довiдка про результати дiяльностi
товариства за останнi три роки не складалась.

IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Вищий орган управління
Виконавчий орган
Наглядова рада

Структура
Загальні збори акціонерів
Директор
Складається з 3 -х осiб : голови наглядової ради та членів
наглядової ради.

Персональний склад
Всі акціонери ПрАТ "Рембуд"
Потопа Валерій Омелянович
Голова наглядової ради, Оцабрика Дмитро Павлович та члени наглядової ради
Степанюк Олександр Володимирович та Жакун Тамар Миколаївна.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**

Директор
Потопа Валерiй Омелянович

1958
вища, УIIВГ
42
ПАТ "Рембуд"
03332234
голова правління

8) дата набуття повноважень та термін,
27.04.2017 Термін обрання посадової особи відповідно до
на який обрано (призначено)
статуту не визначений.
9) Опис Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства у вiдповiдностi до Статуту до внутрiшнiх
положень товариства та посадової iнструкцiї.
Винагорода, у тому числі у натуральній формі не виплачувалась.
Посаду директора обіймав протягом всього звітного періоду.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи - 42р. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду голови правління ПАТ
"Рембуд" та директора ПрАТ "Рембуд". Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**

Голова наглядової ради
Оцабрика Дмитро Павлович

1958
вища, Нацiональний унiверситет будiвництва та архiтектури

6) Стаж роботи (років)**
48
7) найменування підприємства,
ПАТ "УБ ХАЕС"
ідентифікаційний код юридичної особи
21339688
та посада, яку займав**
голова правлiння
8) дата набуття повноважень та термін,
27.04.2017 Обрано терміном на 3 роки
на який обрано (призначено)
9) Опис Виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту до внутрiшнiх положень товариства.
Винагорода, у тому числі у натуральній формі не виплачувалась.
Посадова особа обiймала свою посаду протягом всього звiтного перiоду.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи - 48 років. Протягом останніх п'яти років
обiймає посаду голови правлiння "УБ ХАЕС" , Хмельницька обл м.Нетiшин, вул. Ринкова, 5.
Посадова особа є акціонером.

1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,

Член наглядової ради
Степанюк Олександр Володимирович

1962
вища, Петропавловський педагогiчний iнститут та Київський
нацiональний унiверситет будiвництва та архiтектури.
43
ПАТ "УБ ХАЕС"
21339688
заступник голови правлiння
27.04.2017 Обрано терміном на 3 роки.

на який обрано (призначено)
9) Опис Виконує обов'язки у вiдповідностi до Статуту та до внутрiшнiх положень товариства.
Посадова особа обiймала свою посаду протягом всього звiтного перiоду.
Винагорода, у тому числі у натуральній формі не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи - 43 роки. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду начальника вiддiлу кадрiв
ПАТ "УБ ХАЕС", Хмельницька обл, м.Нетiшин, вул.Ринкова, 5.
Посадова особа є акціонером.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**

Член наглядової ради
Жакун Тамара Миколаївна

1962
середньо-технічна, Текстильний технікум.
37
ПАТ "Рембуд"
03332234
інженер з комплектації матеріалів.

8) дата набуття повноважень та термін,
27.04.2017 Обрано термінои на 3 роки
на який обрано (призначено)
9) Опис Виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту та до внутрiшнiх положень товариства.
Обіймала посаду члена наглядової ради протягом всього звітного періоду.
Винагорода, у тому числі у натуральній формі не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи - 37 років. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду iнженера з комплектацiї
матерiалiв ПАТ "Рембуд".
Посадова особа є акціонером.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Овчiннiкова Людмила Петрiвна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
1973
5) Освіта**
вища Рiвненський УIIВГ
6) Стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства,
ПАТ "Рембуд"
ідентифікаційний код юридичної особи
03332234
та посада, яку займав**
бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін,
26.04.2012 Термін на який обрано посадову особу не визначено
на який обрано (призначено)
9) Опис Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства у вiдповiдностi до Статуту, внутрiшнiх
положень товариства та посадової iнструкцiї.
Посадова особа обiймала свою посаду протягом всього звітного періоду.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Акцiями товариства не володiє.
Загальний стаж роботи складає - 17 рокiв, обiймала посади:
Протягом останніх п'яти років обіймала посаду бухгалтера на ПАТ "Рембуд" та головного бухгалтера ПрАТ
"Рембуд".
Посади на інших підприємствах не обіймає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

1

2

Директор

Потопа Валерiй
Омелянович

Кількість за видами акцій
Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

3

4

5

6

7

259534

8.52431426852

259534

0

11416

0.37495500277

11416

0

Голова наглядової ради Оцабрика Дмитро Павлович

прості іменні

Привілейовані
іменні

Член наглядової ради

Степанюк Олександр
Володимирович

11372

0.37350983633

11372

0

Член наглядової ради

Жакун Тамара Миколаївна

4504

0.14793249233

4504

0

286826

9.42071159996

286826

0

Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.
ПрАТ "Рембуд" (надалі - Товариство) займається наступними видами діяльності: ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО
БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ); БУДІВНИЦТВО
ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ; ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА. В
майбутньому товариство планує продовжувати свій розвиток відповідно до видів діяльності якими займається.
Перспективою розвитку товариства також є розширення кола споживачів продукції.

2. Інформація про розвиток емітента.
На розвиток виробництва в значній мірі впливає конкуренція та податковий тиск. На розвиток виробництва також
впливає ріст енергоносіїв. Протягом 2019 року ПрАТ "Рембуд" виготовляло бетон, розчин, залізобетонні вироби. В
майбутньому планується збільшувати обсяги виготовленої продукції. Планується провести заходи по покращенню
основних фондів, умов праці виробничого персоналу бетонного та розчинного вузлів.

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
Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це
впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiя
про:

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду
прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування
кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування; Завдань та
полiтики Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками немає

2) інформація про 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;
Виробнича дiяльнiсть Товарисва не має схильностi до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi
та/або ризику грошових потокiв.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Власний кодекс корпоративного управлiння на Товариствi вiдсутнiй.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно
вирішив застосовувати
Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного
управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати; Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi,
об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив
застосовувати немає.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги немає.

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
Кодекс корпоративного управління у товаристві відсутній

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

Чергові
X

Позачергові

Дата проведення
19.04.2019
Кворум зборів
97
Опис Питання порядку денного:
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3. Затвердження регламенту зборiв.
4. Звiт директора.
5. Звiт Наглядової ради.
6. Прийняття рiшення про порядок розподiлу прибутку Товариства.
7. Прийняття рiшення щодо попереднього схвалення значних правочинiв.
Рiшення по питаннях порядку денного:
Вирiшили по питанню № 1 порядку денного:
Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Рембуд" в складi 2-х осiб, персонально:
- Жакун Тамара Миколаївна - акцiонер ПрАТ "Рембуд";
- Iллiна Надiя Леонтiївна - акцiонер ПрАТ "Рембуд",
з покладенням функцiй голови лiчильної комiсiї на Жакун Тамару Миколаївну.
Вирiшили по питанню № 2 порядку денного:
Обрати секретарiат рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Рембуд" в кiлькостi 2 особи - голови та
секретаря загальних зборiв акцiонерiв, персонально:
1) Обрати на посаду голови загальних зборiв - акцiонера Степанюка Олександра Володимировича.
2) Обрати на посаду секретаря загальних зборiв - акцiонера Музичук Тетяну Миколаївну.
Вирiшили по питанню № 3 порядку денного:
Затвердити наступний регламент рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Рембуд":
- для доповiдей - до 15 хвилин;
- для виступiв - до 5 хвилин.
Вирiшили по питанню № 4 порядку денного:
1. Затвердити рiчний звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Рембуд" за
2018 рiк.
2. Роботудиректора ПрАТ "Рембуд" за звiтний перiод визнати задовiльною.
Вирiшили по питанню № 5 порядку денного:
1. Затвердити рiчний звiт та висновки Наглядової ради щодо проведеної у 2018 роцi роботи.
2. Роботу Наглядової ради ПрАТ "Рембуд" за звiтний перiод визнати задовiльною.
Вирiшили по питанню № 6 порядку денного:
Прибуток використати на модернiзацiю та розвиток виробництва.
Вирiшили по питанню № 7 порядку денного:
Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв. Протягом не бiльше, як одного року з дати
прийняття цього рiшення надати повноваження директору ПрАТ "Рембуд" Потопi Валерiю Омеляновичу
укладати та пiдписувати значнi правочини гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 5000,0 тис.грн.
Характер правочинiв наступний: укладання будь-яких договорiв, що стосується продажу виготовленої
продукцiї.
Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв здiйснювала реєстрацiйна комiсiя,
призначена особою, що скликала загальнi збори. Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх
представникiв для участi в останнiх загальних зборах не здiйснювався. Голосування з питань порядку
денного на загальних зборах вiдбувалось шляхом голосування бюлетенями.
По всiх питаннях порядку денного були одноголосно прийнятi позитивнi рiшення.
Додатковi пропозицiї до питань порядку денного не надходили.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у товариствi не скликалися та не проводилися.

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

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
д/в

Ні
X
X

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 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
д/в
Які були 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
позачерговi збори не скликалися

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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10
і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити) Позачерговы збори не скликалися

Ні
X
X
X

д/н

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

загальнi збори акцiонерiв, якi скликались 19.04.2019р., вiдбулися.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
Позачерговi збори акціонерів не скликались та не проводились.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
3
0
0

кількість членів наглядової ради - акціонерів
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інші (запишіть)
д/в

Ні
X
X
X

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Комітети в складі Наглядової ради не створені
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :
д/н
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член
Так*
Ні*
Оцабрика Дмитро Павлович
Голова наглядової ради
X
Степанюк Олександр Володимирович
Член наглядової ради
X
Жакун Тамара Миколаївна
Член наглядової ради
X
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 (запишіть) д/в
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) д/в
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
Протягом звiтного перiоду Наглядової рада провела 3 засідання на яких приймались рiшення згiдно компетенцiї,
визначеної Статутом Товариства, а саме: прийняття рішення про скликання річних загальних зборів ПрАТ
"Рембуд"; розгляд та затвердження порядку денного річних загальних зборів ПрАТ "Рембуд";внесення пропозицій
щодо кандидатур в лічильну комісію загальних зборів ПрАТ "Рембуд";внесення пропозицій щодо кандидатур на
голову та секретаря річних загальних зборів ПрАТ "Рембуд"; розгляд пропозицій щодо регламенту загальних
зборів ПрАТ "Рембуд";попереднє слухання та ухвалення пропозицій щодо схвалення значних
правочинів;затвердження тексту повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ "Рембуд";затвердження
персонального складу комісії з питань підготовки та проведення річних загальних зборів ПрАТ "Рембуд"; обрання
кількісного та персонального складу реєстраційної комісії на річні загальні збори ПрАТ "Рембуд".попереднє
слухання та ухвалення річного звіту директора про результати інансово-господарської діяльності ПрАТ "Рембуд"
за 2019 рік.;попереднє слухання та ухвалення річного звіту і висновків Наглядової ради про результати фінансовогосподарської діяльності ПрАТ "Рембуд" за 2019 рік;затвердження форми бюлетенів для голосування на річних
загальних зборах; затвердження річної інформації емітента.

Дані рішення були затверджені наглядовою радою одноголосно.
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
д/в

Ні
X
X
X

X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу

Директор, Потопа Валерій Омелянович.

Опис

Функціональні обов'язки
Директор приймає рішення одноосібно і
стосуються вони виключно поточної
діяльності товариства. Директор вправі без
доручення здійснювати дії від імені
Товариства, представляти Товариство в
його стосунках з іншими фізичними та
юридичними особами, вести переговори та
укладати угоди від імені Товариства.
Оцінка діяльності виконавчого органу не
проводилась.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Наглядова рада акцiонерного товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i
в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом, здiйснює управлiння акцiонерним товариством, а також
контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Оцінка роботи наглядової ради не проводилась.
Одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, діє від його
імені в межах передбачених Статутом, чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства,
та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради є Директор Товариства. До новажень
Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та
Загальних зборів. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його
інтереси, вчиняти правочини, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками
товариства.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 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?

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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

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 акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/в

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних
Національної
комісії з цінних
Інформація
Документи
Інформація
паперів та
Копії
розміщуєтьс
надаються для
розповсюд
фондового ринку
документів я на власній
Інформація про діяльність
ознайомлення
жується на
про ринок цінних
надаються
інтернет
акціонерного товариства
безпосередньо
загальних
паперів або через
на запит
cторінці
в акціонерному
зборах
особу, яка
акціонера акціонерного
товаристві
провадить
товариства
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
Так
Так
Так
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
Ні
Так
Ні
Ні
Так
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
Так
Так
Ні
Так
управління товариства
Статут та внутрішні
Ні
Ні
Так
Так
Ні
документи
Протоколи загальних зборів
Ні
Ні
Так
Так
Ні
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?
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
X
Інше (зазначити) д/в

Ні
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

Ні
X
X
X
X
X

Інше (запишіть)

згiдно з вимогами Статуту товариства

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета
акцій емітента
Ідентифікаційний код згідно з
Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
Повне найменування юридичної особи формувань (для юридичної особи
Розмір частки
власника (власників) або прізвище, ім'я, по
- резидента), код/номер з
акціонера (власника)
№ з/п
батькові (за наявності) фізичної особи - власника торговельного, банківського чи
(у відсотках до
(власників) значного пакета акцій
судового реєстру, реєстраційного статутного капіталу)
посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи (для
юридичної особи - нерезидента)
1
2
3
4
1
ПрАТ "ЕнергоIнвестБуд"
34786589
60.38
2
Потопа Валерій Омелянович
д/н
8.52

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

Кількість акцій з
обмеженнями

1

2

3044632

834579

Підстава виникнення обмеження
3
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:
вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв
акцiй Товариства, загальна кiлькiсть голосуючих
акцiй емiтента складає 2210053 штук; кiлькiсть
цiнних паперiв, обтяжених зобов'язаннями - 0
акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу
за якими обмежено внаслiдок того, що власники
не уклали з обраною емiтентом депозитарною
установою договору про обслуговування рахунка
в цiнних паперах вiд власного iменi та не
здiйснили переказ належних їм прав на цiннi
папери на свiй рахунок у цiнних паперах,
вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi
(відповідно до пункту 10 Розділу VI Прикінцеві
та перехідні положення Закону України "Про
депозитарну систему України" обмеження при
голосуванні на загальних зборах акціонерів
встановлені депозитарною установою в системі
депозитарного обліку) - 834579 штук; кiлькiсть
голосуючих акцiй, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано
iншiй особi - немає. Емітент не володіє
інформацією стосовно дати винекнення
обмеження.

Дата
виникнення
обмеження
4

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
Посадовi особи Товариства - голова та члени наглядової ради, директор. Iншого органу управлiння Товариство не
утворювало i утворення iншого органу статутом ПрАТ "Рембуд" не передбачено. Директор ПрАТ "Рембуд"
обирається та звільняється на загальних зборах акціонерів. Члени наглядової ради обираються та звільняються
загальними зборами акціонерів.Термін обрання директора відповідно до статуту не визначений. Члени Наглядової
Ради Товариства обираються Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 роки у кiлькостi 3 осiб. Голова
наглядової ради обирається із числа членів наглядової ради на першому засіданні після загальних зборів акціонерів
на яких було прийняте рішення про обрання членів наглядової ради. До складу Наглядової ради обираються
акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси. Кількість представників однієї юридичної особи - акціонера
Товариства у складі наглядової ради не обмежується. Обрання членiв Наглядової Ради здiйснюється шляхом
кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля закiнчення
строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акцiонерiв Товариства. За Статутом Товариства
повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це
Товариства за два тижнi; - в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в
разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає
можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; - в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено
дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; - у разi отримання акцiонерним Товариством письмового повiдомлення
про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера. Голова Наглядової Ради Товариства
обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради.
Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.

9) повноваження посадових осіб емітента
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної
статутом i контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.Положення про наглядову раду у товаристві
відсутнє. Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах
компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акцiонернi товариства" та статутом
Товаримтва належить: прийняття рiшення про проведення та пiдготовка Загальних зборiв акцiонерiв (рiчних та
позачергових), затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що
вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв, прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених
товариством акцiй, затвердження ринкової вартостi майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що
укладатиметься з ним, визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв, вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради
згiдно iз Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та
вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, а також
договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв. Директор товариства має право самостійно вирішувати всі питання поточної діяльності товариства,
першого підпису фінансово-платіжних документів, представляти інтереси у всіх підприємствах та органах
державної влади, приймати та звільняти з роботи персонал товариства, видавати в межах власної компетенції
накази і розпорядження з питань внутрішньої діяльності, затверджувати статистичні і бухгалтерські звіти та інші
документи з питань поточної діяльності товариства.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Незалежна аудиторська фірма
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Аудиторська фірма "КИЇВ - АУДИТ 2000"
Свідоцтво АПУ № 0355 від 23.02.2001 р.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, виданого АПУ №0558 29.10.2015
02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної,2,оф .308, ЄДРПОУ 21642796
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
з надання впевненості , щодо інформації, відображеної в звіті
керівництва , в частині звіту про
корпоративне управління ПрАТ " Рембуд " за 2019 рік (станом на 31 грудня 2019 року)

Звіт складений для управлінського персоналу ПрАТ " Рембуд", акціонерам Пр АТ "Рембуд" та НКЦПФР
(у складі регулярної інформації емітента).
Згідно з договором від 16 березня 2020 року, ми виконали завдання з надання впевненості , щодо
достовірності інформації, відображеної в звіті керівника , в частині, звіту про корпоративне управління ПрАТ
"Рембуд" ("компанія") (ЄДРПО У03332234; Місцезнаходження: 33024, м.Рівне, вул.. Соборна, буд.404 А) , за
2019 рік.
Предмет перевірки
Під час виконання завдання , ми перевірили :
наявність та прктику застосування кодексу про корпоративне управління;
інформацію про проведені загальні збори акціонерів;
інформацію про наглядову раду;
інформацію про виконавчий орган акціонерного товариства ; відповідно до Закону України " Про
акціонерні товариства",
А також:
опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками "компанії";
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій "компвнії";
інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів(учасників) на загальних зборах
емітента;
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
повноваження посадових осіб емітента,
з метою висловлення думки.
Опис виконаної роботи
1.Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не застосовує кодекс корпоративного
управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.
2. Загальні збори акціонерів товариства проводились 19 квiтня 2019 року. Повідомлення про скликання загальних
зборів акціонерів розміщено в загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку та на власному веб-сайті товариства. За інформацією, отриманою від посадових осіб товариства,
всі акціонери були повідомлені про скликання загальних зборів простими листами. Згідно з протоколом лічильної
комісії кворум на зборах становив 97 %.
Загальні збори акціонерів проведено в термін, встановлений нормами Закону України "Про акціонерні товариства".
Позачергових загальних зборів акціонерів не проводилось.
3.Згідно зі статутом товариства наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів в кількості 3 осіб.
Комітети наглядової ради не створювались. На час проведення перевірки забезпечено повний її склад, що надає
можливість повноцінного виконання покладених на неї обов'язків. Протягом звiтного перiоду Наглядової рада
провела 3 засідання: Засідання наглядової ради проводилось для вирішення всіх питань: пов'язаних зі скликанням
загальних зборів акціонерів товариства; прийняття рішення стосовно продажу автомобіля "Богдан". Звіт
наглядової ради в об'ємі, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", не готувався. Разом з тим,
на загальних зборах акціонерів було заслухано і затверджено звіт наглядової ради про свою діяльність за звітний
період. Винагорода членам наглядової ради не виплачується.
4.Виконавчим органом товариства є директор. Повноваження по обранню виконавчого органу згідно зі статутом
товариства покладено на загальні збори акціонерів. Повноваження виконавчого органу встановлені статутом
товариства.
5.Основні характеристики системи внутрішнього конторолю:
Основними характеристиками систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента є: забезпечення
виробничої та фiнансової ефективностi господарської дiяльностi (наскiльки ефективно Товариство управляє своїми
ресурсами та яка ймовiрнiсть збиткiв); забезпечення надiйностi, повноти та своєчасностi фiнансової та
управлiнської iнформацiї (об'єктивна iнформацiя, що надається рiзним категорiям користувачiв, повинна
готуватися за загальноприйнятими принципами); дотримання дiючих законодавчих та нормативних актiв (з метою

захисту Товариства необхiдно дотримуватися положень дiючого законодавства, , внутрiшнiх документiв
Товариства); вчасне виявлення ризикiв дiяльностi, що впливають на формування фiнансової звiтностi Товариства;
адекватний розподiл обов'язкiв мiж працiвниками товариства(створення органiзацiйної структури господарської
системи, яка б чiтко визначала iснуючi форми повноважень i пiдпорядкованостi). Окремого Положення про
"Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" Товариство немає.Ревізійну комісію в
Товаристві не створено.
6. Власниками значного пакета акцій є:
юридична особа- ПрАТ "ЕнергоIнвестБуд" (код за ЄДРПОУ 34786589), володіє 1838232 шт. акцій
емітента, що становить 60,38% статутного капіталу товариства.
фізична особа- Потопа Валерій Омелянович, який володіє 259534 шт. акцій емітента, що становить 8,52%
статутного капіталу товариства.
7. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента :
в зв'язку з невиконанням вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (не
укладено договiр з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цiнних паперах) обмежено право
голосу по 834579 акцiях емiтента. Загальна кiлькiсть акцiй емiтента - 3044632, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй
Товариства - 2210053.
8. При призначенні та звільненні посадових осіб, емітент керується законодавством України, Статутом
Товариства. За звітний період винагороди та компенсації при звільненні посадовим особам не
виплачувались.Директор ПрАТ "Рембуд" обирається та звільняється на загальних зборах акціонерів. Члени
наглядової ради обираються та звільняються загальними зборами акціонерів.Термін обрання директора відповідно
до статуту не визначений. Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акцiонерiв строком
на 3 роки у кiлькостi 3 осiб. Голова наглядової ради обирається із числа членів наглядової ради на першому
засіданні після загальних зборів акціонерів на яких було прийняте рішення про обрання членів наглядової ради.
9. Повноваження посадових осіб визначені Статутом Товариства, чинним Законодавством України. Наглядова
Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i
Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Директор товариства має
право самостійно вирішувати всі питання поточної діяльності товариства, першого підпису фінансово-платіжних
документів, представляти інтереси у всіх підприємствах та органах державної влади, приймати та звільняти з
роботи персонал товариства, видавати в межах власної компетенції накази і розпорядження з питань внутрішньої
діяльності, затверджувати статистичні і бухгалтерські звіти та інші документи з питань поточної діяльності
товариства.
Відповідальність керівництва "компанії"
"Компанія" несе відповідальність за предмет перевірки або за інформацію про предмет перевірки, а роль
аудитора полягає в незалежному висловленні думки, щодо інформації про предмет перевірки.
Відповідальність аудитора
Ми провели аудит відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий).
Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю
якості , включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних
стандартів і застосованих вимог законодавчих та нормативних актів.
Ми дотримались вимог неалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних
бухгалтерів, затвердженому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який грунтується на
фундаментальних принципах чесності, об"єктивності, професійної компетентності та належної ретельності,
конфеденційності та професійної поведінки.
Розробляючи та виконуючи процедури, аудитор брав до уваги доречність і надійність інформації, яка
використовувалась як докази.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як
основи для нашої думки.
Думка
На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас
вважати , що ПрАТ " Рембуд " не дотримався, в усіх суттєвих аспектах, Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок", Закону України " Про акціонерні товариства", нормативних документів НКЦПФР.
Перевірка проводилась з 16 по 18 березня 2020 року.
Директор
ТОВ "АФ "Київ - Аудит 2000"
м.Київ, вул. Раїси Окіпної,2, оф 308
18

березня 2020 року

Денисюк О.

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

Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи

ПрАТ "ЕнергоIнвестБуд"

34786586

Кількість за видами акцій

Місцезнаходження

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

30100 Хмельницька область
Нетiшинський р-н м.Нетiшин вул.
Ринкова, 5

1838232

60.376163687434

1838232

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

Потопа Валерый Омелянович

259534

8.52431426852

259534

0

2097766

68.900477955957

2097766

0

Усього

Кількість за видами акцій

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість
(грн)

1

2

3

Акції прості іменні

3044632

0.25

Права та обов'язки

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

4

5

За Законодавством України та
Статутом Товариства права
акцiонерiв наступнi: Кожна проста
акцiя Товариства надає її власнику акцiонеру однакову сукупнiсть прав,
включаючи права: брати участь в
управлiннi Товариством, в тому
числi брати участь у загальних
зборах акцiонерiв Товариства та
голосувати на них особисто або
через своїх представникiв з ycix
питань, якi належать до компетенцiї
загальних зборiв акцiонерiв
Товариства, висувати кандидатури
для участi в органах Товариства,
Товариство не здiйснювало публiчної
вносити свої пропозицiї до порядку
пропозицiї. Допуск до торгiв на
денного загальних зборiв акцiонерiв
фондовiй бiржi в частинi включення до
Товариства; право на отримання
бiржового реєстру не здiйснювався.
дивiдендiв; право на отримання
iнформацiї про господарську
дiяльнiсть Товариства;право на
отримання у разi лiквiдацiї
Товариства частини його майна або
вартостi частини майна
Товариства;вийти iз Товариства
шляхом вiдчуження належних йому
акцiй у порядку, встановленому
законом. Акцiонер має право вiльно
розпоряджатися ними, зокрема
продати або iншим чином
вiдчужувати їх на користь iнших
юридичних та фiзичних
осiб;вимагати обов'язкового викупу

Товариством належних йому акцiй у
випадках та порядку, передбачених
чинним законодавством України,
Статутом та внутрiшнiми
документами Товариства. В разi
невиконання Товариством
зобов'язань з викупу акцiй акцiонер
має право на вiдшкодування
завданих йому збиткiв внаслiдок
таких дiй (бездiяльностi) з боку
Товариства; вимагати у
встановленому законодавством
порядку проведення аудиторських
перевiрок дiяльностi Товариства та
спецiальних перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi
Товариства;оскаржувати рiшення
загальних зборiв акцiонерiв
Товариства в разi порушення таким
рiшенням прав та охоронюваних
законом iнтересiв акцiонера;
Акцiонери Товариства можуть мати
й iншi права, передбаченi актами
законодавства та Статутом.
Обов'язки акцiонерiв Товариства
наступнi :дотримуватися Статуту,
iнших внутрiшнiх Положень та
документiв Товариства; виконувати
рiшення загальних зборiв акцiонерiв,
iнших органiв Товариства, виданi в
межах наданих їм повноважень;
виконувати свої зобов'язання перед
Товариством, у тому числi пов'язанi
з майновою участю;оплачувати акцiї
у розмiрi, в порядку та засобами, що
передбаченi Статутом та рiшеннями
вiдповiдних органiв Товариства;не
розголошувати комерцiйну
таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства, нести iншi обов'язки,

встановленi чинним законодавством
України.
Примітки

д/н

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

34/17/1/10

Західне
територіальне
управління
НКЦПФР

UA4000115489

Акція проста
бездокумент
арна іменна

06.10.2010

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

0.25

3044632

761158.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Акцiї розмiщенi в повному обсязi, у лiстингу не перебувають.
Органiзована торгiвля на внутрiшнiх i зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Цiннi папери не включенi до бiржового реєстру фондової бiржi. Додаткова емiсiя в
звiтному перiодi не проводилась.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане 29.06.2017 року Західним територіальним управлінням НКЦПФР у з'язку зі зміною назви товариства з
ПАТ "Рембуд" на ПрАТ "Рембуд".

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента
Кількість за видами акцій

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

1

2

3

4

5

Потопа Волерiй Омелянович

259534

8.52431426852

259534

0

Жакун Тамара Миколаївна

4504

0.14793249233

4504

0

Усього

264038

8.67224676085

264038

0

прості іменні

Привілейовані
іменні

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

1

2

3

06.10.2010
Опис

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна кількість
голосуючих акцій
(шт.)

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

4

5

6

7

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

0

0

34/17/1/10
UA4000115489
3044632
761158.00
2210053
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 2210053 голосуючих акцiї.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено (шт.) - немає.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi (шт.) - немає.

XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
2938.000
2901.000

- будівлі та споруди

2093.000

2145.000

0.000

0.000

2093.000

2145.000

- машини та обладнання

619.000

569.000

0.000

0.000

619.000

569.000

- транспортні засоби

208.000

170.000

0.000

0.000

208.000

170.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

18.000

17.000

0.000

0.000

18.000

17.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

2938.000

2901.000

0.000

0.000

2938.000

2901.000

Найменування основних
засобів

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000
0.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
2938.000
2901.000

Пояснення : Основнi засоби ПрАТ "Рембуд" використовуються починаючи з 1969 року.
Основнi засоби використовуються до повного фiзичного або морального зносу.
Умови користування основними засобами звичайнi.
Ступiнь використання основних засобiв - 100% (до повного фiзичного або морального
зносу).
Обмежень у використаннi ОЗ немає.
Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2019р. становить 6675 тис. грн.,
нараховано знос - 3774 тис.грн., ступiнь зносу - 56 %.
Первiсна вартiсть ОЗ I групи виробничого призначення становить 4638 тис. грн.,
нараховано знос - 2493 тис.грн, ступiнь зносу - 54%, ступiнь викоритання 100%.
Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi ремонтами будiвель та споруд та зносом
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв незавершене будiвництво переведено до ОЗ.
Первiсна вартiсть ОЗ II групи виробничого призначення становить 1367 тис.грн.,
нараховано знос - 785 тис.грн, ступiнь зносу - 57%, ступiнь використання - 100%.
Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi їх зносом та придбанням.
Первiсна вартiсть ОЗ III групи виробничого призначення становить 634 тис.грн.,
нараховано знос - 464 тис.грн., ступiнь зносу - 73%, ступiнь використання - 100%.
Первiсна вартiсть ОЗ IV групи виробничого призначення становить 36 тис.грн.,
нараховано знос - 32 тис.грн, ступiнь зносу - 89%, ступiнь використання - 100%.
Всi основнi засоби ПрАТ "Рембуд" використовує в своїй господарськiй дiяльностi для
виробництва готової продукцiї та в будiвельнiй дiяльностi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

3510

3164

Статутний капітал (тис.грн.)

761

761

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
761
761
Опис
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів)
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань
перед іншими особами
Висновок
Розрахункова вартість чистих активів(3510.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
капіталу(761.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу на початок 2019 року вiдповiдає величинi статутного капiталу,
розрахованому на кiнець 2019 року.

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

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
Х
Х

Кредити банку, у тому числі :
Х
0.00
Зобов'язання за цінними паперами
Х
0.00
у тому числі за облігаціями (за кожним
Х
0.00
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
Х
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
Х
випуском):
За векселями (всього)
Х
0.00
Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
Х
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
Х
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Х
558.00
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Інші зобов'язання та забезпечення
Х
3243.00
Х
Усього зобов'язань та забезпечень
Х
3801.00
Х
Опис Кредитiв банку немає.
Зобов'язань за цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає.

Дата
погашення

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№ з/п

Основний вид продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Бетон

6288м.куб.

7247.80

51

6288м. куб.

7247.80

53

2

Розчин

4833м. куб.

4260.40

39

4833м.куб.

4260.40

40

3

Залiзобетоннi вироби

1152м. куб.

2350.00

10

831м. куб.

1976.00

7

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

1
1

2
Сировина i матерiали

Відсоток від загальної
собівартості
реалізованої продукції
(у відсотках)
3
70.00

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КиївАудит 2000"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю "Бенефiт Брок"

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
21642796
02002 УКРАЇНА д/н м.Київ вул. Раїси Окіпної, буд.2 офіс.308
0355
Аудиторська Палата України
23.02.2001
(0362) 62-05-07
(0362) 62-05-07
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Договiр на здійснення аудиторської перевірки б/н від 16.03.2020р.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
36625811
61022 УКРАЇНА Харкiвський р-н м.Харкiв пр.Науки, буд.5, кiмната 20
АЕ №286523
НКЦПФР
08.10.2013
(057)728-24-00
(057)728-24-00
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть.
Депозитарна діяльність депозитарної установи.
Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам № 261110/З-5
вiд 26.11.2010р.

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Державна органiзацiя (установа, заклад)
21676262
03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
DR/00002/ARM
НКЦПФР
18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Подання звітності до НКЦПФР

батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Публiчне акцiонерне товариство
30370711
04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-г
д/н
д/н

(044) 591-04-00
(044) 591-04-00
Депозитарна діяльність центрального депозитарію
З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.
Дiяльнiсть ПАТ "НДУ" здiйснюється вiдповiдно до Правил Центрального
депозитарiю цiнних паперiв, що були
зареєстрованi Рiшенням НКЦПФР N2092 вiд 01.10.2013р.

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Рембуд"
Територія РIВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ
(НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА
ВІДНОВЛЕННЯ)
Середня кількість працівників 37
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 33024 Рiвненська область Рiвненський м.Рiвне вул. Соборна, 404а,
т.(0362) 64-05-27
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

2020

Коди
01
01
03332234
5610100000
111

за КВЕД

45.21.1

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

9

30

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

21
12
949
2938
7032
4094
---

32
2
543
2901
6675
3774
---

1030

--

--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1050
1090
1095

235
--143
-4274

235
--143
-3852

1100

2308

2441

1101
1103
1104
1110

1211
1095
2
--

975
1464
2
--

1125

309

642

1130

43

77

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II

1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190
1195

3
-110
-32
1
31
67
242
3114

3
-113
-5
1
4
59
117
3457

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

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

1200

2

2

1300

7390

7311

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400

761

761

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

137
1719
-547
--3164

-1449
-1300
--3510

1500

--

--

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1525
1595

------

------

1600

--

--

1610

--

--

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1615
1620
1621
1625
1630

1951
552
-37
148

1935
558
-23
71

1635

1417

666

1660
1665
1690
1695

--121
4226

--548
3801

1700

--

--

Баланс

1900

7390

7311

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

д/н
Директор

________________

Потопа Валерій Омелянович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Овчіннікова Людмила Петрівна

Дата (рік, місяць, число)

2020

за ЄДРПОУ

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Рембуд"

Коди
01
01
03332234

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2019 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

15441

17730

2050

(13542)

(15396)

2090

1899

2334

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
1612
(1216)
(212)
(1921)

(--)
453
(1025)
(172)
(907)

2190

162

683

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(--)
--824
(--)
(--)
(233)

(--)
--4
(--)
(--)
(50)

2290

753

637

2295
2300

(--)
--

(--)
-19

2305

--

--

2350

753

618

2355

(--)

(--)

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

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

-753

-618

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
12310
2441
552
218
445
15966

За аналогічний
період попереднього
року
4
14610
1975
468
205
458
17716

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
3044632
3044632
0.24732050

За аналогічний
період попереднього
року
4
3044632
3044632
0.20298020

2615

0.24732050

0.20298020

2650

--

--

д/н
Директор

________________

Потопа Валерій Омелянович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Овчіннікова Людмила Петрівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Рембуд"

2020

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
03332234

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2019 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження від повернення авансів
Надходження від операційної оренди
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

18782

21349

3005
3006
3010
3011
3020
3040
3055
3095

--16
2
23
514
1008
540

--17
1
21
367
322
220

3100

(14972)

(18186)

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3140
3155
3190
3195

(2087)
(562)
(2012)
(19)
(680)
(203)
(30)
(1008)
(239)
-27

(1654)
(457)
(1142)
(--)
(416)
(352)
(12)
(322)
(501)
22

3200

--

--

3205

--

--

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(--)
(--)
(--)
--

(--)
(--)
(--)
--

3300

--

--

3305
3340

---

---

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

-(--)
(--)
--27
32
-5

-(--)
(--)
-22
10
-32

д/н
Директор

________________

Потопа Валерiй Омелянович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Овчiннiкова Людмила Петрiвна

Дата (рік, місяць, число)

2020

за ЄДРПОУ

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Рембуд"

Коди
01
01
03332234

Звіт про власний капітал
за 2019 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Код за ДКУД

НерозЗареєстподілерований Капітал ДодатРезерний
Неопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
761
137
1719
-547
---

10
3164

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

761

137

1719

--

547

--

--

3164

4100

--

-137

-270

--

753

--

--

346

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--761

--137
--

--270
1449

----

-753
1300

----

----

-346
3510

________________

Потопа Валерiй Омелянович

(підпис)

Головний бухгалтер

Всього

4005

д/н
Директор

1801005

________________
(підпис)

Овчiннiкова Людмила Петрiвна

XVI. Твердження щодо річної інформації
Директор ПрАТ "Рембуд" Потопа Валерiй Омелянович стверджує, що, наскiльки йому вiдомо, рiчна фiнансова
звiтнiсть Товариства, 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. Юридичнi особи, якi перебувають пiд контролем Товариства вiдсутнi, тому товариство
не складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
Дата
інформаційній базі даних
виникнення
Національної комісії з
події
цінних паперів та фондового
ринку або через особу, яка
провадить діяльність з
оприлюднення регульованої
інформації від імені
учасників фондового ринку
1
2
19.04.2019

Вид інформації

3
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

