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

Титульний аркуш
22.04.2020
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 22/04-01
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)
Голова
правлiння
(посада)

Янiцький Василь Костянтинович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

2. Організаційно-правова
форма емітента

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи.

I. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЗАР"
Приватне акцiонерне товариство
14314038

4. Місцезнаходження
емітента

04136 м. Київ Подiльський р-н вул.Пiвнiчно-Сирецька, 3

6. Адреса електронної
пошти

info@kvazar.com

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

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

5. Міжміський код, телефон
(044) 205-34-56 (044) 205-34-05
та факс емітента
7.
Дата
та
рішення
наглядової ради емітента,
яким затверджено річну
інформацію, або дата та
27.03.2020
рішення загальних зборів
Рiшення чергових зборiв акцiонерiв ПАТ "Квазар"
акціонерів,
яким
затверджено
річну
інформацію емітента (за
наявності)

регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку

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

22.04.2020
https://14314038.smida.gov.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.

X

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

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

X
X
X

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

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка
розміру статутного капіталу такого емітента.

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження
таких цінних паперів.

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

X

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

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

X

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.
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" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
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 "Iiнформацiя 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 серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники.
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
оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.
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" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента
немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .
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 будьякi 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 оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами,
протягом звiтного перiоду.
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;" не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна,
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв
економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
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 така iнформацiя у
емiтента вiдсутня.
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 оскiвльки така iнформацiя вiдсутня
у емiтента.
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.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

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

3. Дата проведення державної реєстрації

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КВАЗАР"
Серiя А 01 № 603192

26.05.1994

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн.)

5033910.00

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
7

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
26.11
68.20
71.12

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОННИХ КОМПОНЕНТІВ

НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО
НЕРУХОМОГО МАЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ
ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ

10. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
2) МФО банку

Публiчне акцiонерне товариство "СБЕРБАНК"

320627

3) Поточний рахунок

UA483206270000026001013000376

5) МФО банку

322313

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який Акцiонерне Товариство «Укрексiмбанк»
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
6) Поточний рахунок

UA213223130000026009000038627

16. Судові справи емітента
N
з/п

Номер справи

Найменування суду

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

Стан розгляду справи

1

2

3

4

5

6

7

8

911/2179/15

Господарський суд
Київської області

1
Примітки

2
Примітки

3

Примітки

4
Примітки

ПАТ "Квазар"

ТОВ "Піллар"

-----

Стягнення боргу в
розмірі
24 003 551,04 грн.

Спір вирішено.

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.
911/2179/15

Господарський суд
Київської області

ТОВ "Піллар"

ПАТ "Квазар"

--------

Зустрічний позов про
стягнення
7 73192,50 грн.

Спір вирішено.

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.

911/2179/15

Господарський суд
Київської області

ТОВ "Піллар"

Приватний виконавець

ПАТ "Квазар"

Скарга на
бездіяльність
Приватного виконавця
Виконавчого округу
міста Києва Варави
Романа Сергійовича
щодо примусового
виконання наказу від
19.07.2018 року у
справі №911/2179/15

Спір вирішено.

Позов про стягнення
боргу (орендні
платежі) у розмірі 4
195 165,81 грн.

Справа знаходиться на
розгляді.

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.
910/13234/18

Господарський суд міста
Києва

ПАТ "Квазар"

ТОВ "Піллар"

------

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.

5
Примітки

6

Примітки

7

Примітки

8
Примітки

9
Примітки

910/11906/18

Господарський суд міста
Києва

ТОВ "Піллар"

ПАТ "Квазар"

-------

Про визнання
недійсним правочину
(про розірвання
договору оренди)

Спір вирішено, у
задоволенні позову
відмовлено.

Зустрічний позов про
звільнення
приміщення шляхом
підписання акту про
передачу майна.

Спір вирішено,
зустрічний позов
задоволено.

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.

910/11906/18

Господарський суд міста
Києва

ПАТ "Квазар"

ТОВ "Піллар"

--------

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.

910/11906/18

Господарський суд міста
Києва

ПАТ "Квазар"

Приватний виконавець
Солонько М.М.

ТОВ "Піллар"

Скарга задоволена
частково.Ухвалою
Скарга на дії
Господарського суду від
приватного виконавця
04.12.2018р. приватного
по виконавчому
виконавця зобов'язано
провадженню у справі
винести постанову про
№ 910/11906/18.
закінченнявиконавчого
провадження.

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.
826/15915/18

Окружний
адміністративний суд м.
Києва

ПАТ "Квазар"

Приватний виконавець
Солонько М.М.

ТОВ "Піллар"

Визнання
Знаходиться на розгляді
в Окружному
протиправним та
скасування постанови адміністративному суді
приватного виконавця
м. Києва

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.
910/23408/17

Господарський суд міста
Києва

ПАТ "Квазар"

АТ "Сбербанк"

Про визнання
виконавчого напису
Державний виконавець
№5708 таким, що не
підлягає виконанню

Спір вирішено, у
задоволенні позову
відмовлено.

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.

10
Примітки
11
Примітки

12

Примітки

13

Примітки
14

910/289/18

Господарський суд міста
Києва

ПАТ "Квазар"

АТ "Сбербанк"

Про визнання
виконавчого напису
Державний виконавець
№5704 таким, що не
підлягає виконанню

Спір вирішено, у
задоволенні позову
відмовлено.

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.
910/15888/17

Господарський суд міста
Києва

АТ "Сбербанк"

ПАТ "Квазар"

----------

Позов про стягнення
Розгляд справи
307 029 450,46 грн. за
призначено на 2019 рік
кредитним договором

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.

910/15888/17

Господарський суд міста
Києва

ПАТ "Квазар"

Департамент ДВС
Міністерства юстиції
України

АТ "Сбербанк"

Скарга на дії
Скарга задоволена,
державного виконавця
постанова про арешт
у виконавчому
майна від 26.10.2018р.
провадженні
скасована. Спір триває у
№56618119 з
вищих судових
виконання рішення
інстанціях.
суду №910/15888/17

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.

910/15888/17

Господарський суд міста
Києва

ПАТ "Квазар"

АТ "Сбербанк"

Заява задоволена
частково в частині
стягнення з ПАТ
Заява про визнання
"Квазар" 1 159 730 євро
наказу Господарського
60 євроцентів боргу по
Департамент ДВС
суду міста Києва від
процентах, 69 796 202
Міністерства юстиції 14.05.2018 у справі №
грн. 40 коп. пені за
України
910/15888/17 таким,
прострочення
що не підлягає
повернення кредиту, 8
виконанню
637 102 грн. 03 коп.
пені за несвоєчасну
сплату процентів.

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.
758/14452/17

Подільський районний
суд м. Києва

АТ "Сбербанк"

Монаков С.В.

ПАТ "Квазар"

Позов про стягнення
за Договором про

Знаходиться на розгляді
в Подільському

відкриття кредитної
лінії № 05-В/10/47/КЛ
від 29.04.2010р. в
розмірі 40 666,67
Євро, з підстав
неналежного
виконання умов
договору (за
договором поруки)

Примітки

15
Примітки

16

Примітки

17

Примітки
18

районному суді м.
Києва.

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.
758/13002/16-ц

Подільський районний
суд м. Києва

АТ "Сбербанк"

Монаков С.В.

ПАТ "Квазар"

Позов про стягнення
заборгованості за
договором поруки

Знаходиться на розгляді
в Подільському
районному суді м.
Києва.

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.

910/4521/14

Подільський районний
суд м. Києва

ДП "Науководослідний інститут
мікроприладів" НТК
"Інститут
монокристалів" НАН
України

ТОВ "АТА"

ПАТ "Квазар"

Позов про усунення
перешкод у
користуванні майном

Розгля справи триває

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.

910/10818/18

Господарський суд міста
Києва

ДП "Науководослідний інститут
мікроприладів" НТК
"Інститут
монокристалів" НАН
України

ТОВ "АТА"

Державна екологічна
інспекція

ПАТ "Квазар"

--------

Позов про визнання
договору купівліпродажу нерухомого
майна загальною
площею 44,9 кв.м
недійсним

У позові відмовлено.
Мождивий перегляд в
касаційному порядку.

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.
910/22546/16

Господарський суд міста
Києва

-----

про стягнення збитків
82546,01 грн.

розгляд зупинено до
розгляду справи
№826/13864/16

Окружним
адміністративним судом
м. Києва

Примітки

19

Примітки

20

Примітки

21

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.

826/13864/16

Окружний
адміністративний суд м.
Києва

ПАТ "Квазар"

Державна екологічна
інспекція

---------

Позов про визнання
незаконними дії
Державної екологічної
Справа знаходиться на
інспекції України
розгляді, за правилами
щодо проведення
спрощеного
позапланової
провадження від
перевірки та
10.10.2016р.
скасування
припису№9
від25.08.2016р

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.

826/8360/18

Окружний
адміністративний суд м.
Києва

ДП "Науководослідний інститут
мікроприладів" НТК
"Інститут
монокристалів" НАН
України

Приватний нотаріус

ПАТ "Квазар"

Позов про визнання
протиправним та
скасування рішення
про державну
реєстрацію права
власності

Закрито провадження у
справі від 11.12.2018р.

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.

910/7523/15-г

Верховний Суд

Компанія КМ Кор
Лімітед

ТОВ "АТА" ПАТ
"Квазар"

НДІ Мікроприладів

Спір вирішено, позови
Позов про виділ у
задоволено. НДІ
натурі частки компанії
Мікроприладів подано
та за зустрічним
касаційну скаргу, за
позовом ТОВ "АТА"
результатами розгляду
до Компанії та ПАТ
якої Верховний суд у
"Квазар" про виділ в
складі колегії
натурі частки
Касаційного
товариства та
господарського суду
визнання права
виніс Постанову від
власності, за участю
15.05.2019 про
НДІ Мікроприладів.
залишення її без

задоволення.

Примітки

22
Примітки

23

Примітки

24

Примітки

25

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.
761/15797/19

Шевченківський
районний суд міста Києва

ТОВ "Піллар"

Приватний
виконавець,ДП
СЕТАМ, Косолапов
І.Л.

ПАТ "Квазар"

Позов про визнання
недійсними
електронних торгів по
лоту № 329164.

Розгляд справи триває

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.

910/1802/19

Північний апеляційний
господарський суд

ПАТ "Квазар"

АТ "Сбербанк"

---------

Позов про визнання
Рішенням
зобов`язання
Господарського суду м.
припиненим частково
Києва від 20.06.2019
у зв`язку з виконанням
позов задоволено
(на 181 млн. грн).
повністю, але воно

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.

910/1067/19

Північний апеляційний
господарський суд

АТ "Сбербанк"

ПАТ "Квазар"

---------

Ухвалою
Господарського суду м.
Києва від 06.11.2019р.
відкрито провадження у
справі про банкрутство
Заява про банкрутство
ПАТ "Квазар". Ухвала
ПАТ "Квазар"
оскаржена ПАТ
"Квазар" до Північного
апеляційного
господарського суду,
розгляд справи триває.

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.

910/1125/19

Північний апеляційний
господарський суд

ТОВ "Піллар"

ПАТ "Квазар"

--------

Рішенням
Позов про
Господарського суду м.
зобов'язання
Києва від 07.06.2019
повернути майно позов задоволено
станок різки алмазним частково, але рішення
дротом DW288P6-03.
не набрало законної
сили, оскільки ПАТ

"Квазар" оскаржив його
до Північного
апеляційного
господарського суду,
розгляд справи триває

Примітки

26

Примітки

27

Примітки

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.

640/11252/19

Окружний
адміністративний суд
міста Києва

ПАТ "Квазар"

ГУ ДФС у м. Києві

---------

Позов про визнання
Окружним
протиправним та
адміністративним судом
скасування
м. Києва визначено
податкового
здійснювати розгляд
повідомлення-рішення
справи у письмовому
№0012961404 від
провадженні.
19.03.2019р.

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.

826/1150/18

Окружний
адміністративний суд
міста Києва

ПАТ "Квазар"

Міністерство юстиції
України

АТ "Сбербанк"

Позов про визнання
протиправною та
скасування постанов
про відкриття
виконавчого
провадження від
10.01.2018 ВП
№55500060.

Спір вирішено,
рішенням Окружного
адміністративного суду
м. Києва від 27.02.2019
у задоволенні позову
відмовлено. Рішення
набрало законної сили.

За ходом судових справ ПАТ "Квазар" можна ознайомитися на сайті судової влади України https://court.gov.ua/fair/, який є офіційним сайтом із загальнодоступною
інформацією.

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

00112961404
19.03.2019

Головне управління ДФС у м. Києві

Штраф 5 250797,86 грн.

Судовий розгляд триває.

Справа № 640/11252/19 за позовом ПАТ "Квазар" до ГУ ДФС у м. Києві про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення №0012961404 від
Примітки 19.03.2019 року (штраф 5 250 797 грн. 86 коп.). Ухвалою від 12.07.2019 відкрито провадження, у подальшому розгляд справи Окружним адміністративним судом м.
Києва визначено здійснювати у письмовому провадженні.
2

0016931404
05.04.2019

Головне управління ДФС у м. Києві

Штраф 5 250797,86 грн

Судовий розгляд триває.

Головне управління ДПС у м. Києві

Штраф 2 487,71 грн.

Сплачено, платіжне доручення № 1743 від
13.12.2019

Штраф 8 404,55 грн.

Сплачено, платіжне доручення № 1745 від
13.12.2019

Штраф 5 494 463,33грн.

Судовий розгляд триває.

Примітки Судовий розгляд триває.
3

0216216050305
04.12.2019

Примітки Штраф сплачено в повному обсязі
4

№ 0004514207
04.12.2019

Головне управління ДПС у м. Києві

Примітки Штраф сплачено в повному обсязі
5

03222615050106
04.12.2019

Головне управління ДПС у м. Києві

Справа №826/15915/18 за позовом ПАТ "Квазар" до приватного виконавця ВО м. Києва Солонька М. М., 3-тя особа ТОВ "Піллар", про визнання протиправною та
скасування постанови про накладення штрафу 5 100 грн. у виконавчому провадженні №57224948 від 20.09.2018.
Рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 20.02.2019 у задоволенні позову відмовлено.
Рішення не набрало законної сили, оскільки ПАТ "Квазар" оскаржив його до Шостого апеляційного адміністративного суду.
Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 07.10.2019 рішення скасоване та прийняте нове, яким позовні вимоги ПАТ "Квазар" задоволено і
постанову про накладення штрафу 5100 грн. скасовано.
Примітки
Справа № 910/15888/17 за первісним позовом АТ "Сбербанк" до ПАТ "Квазар" про стягнення 307 029 450, 46 грн. з підстав неналежного виконання відповідачем умов
договору про відкриття кредитної лінії № 05-В/10/47/КЛ та зустрічним позовом ПАТ "Квазар" до АТ "Сбербанк" про зміну договору.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 05.03.2019 позов задоволено частково: ухвалено стягнути з ПАТ "Квазар" на користь АТ "Сбербанк" 1 159 730,60 євро
(один мільйон сто п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот тридцять євро 60 євроцентів) боргу по процентах, 45 719 076,21 грн. (сорок п'ять мільйонів сімсот дев'ятнадцять тисяч
сімдесят шість гривень 21 коп.) пені за прострочення повернення кредиту, 6 520 676,38 грн. (шість мільйонів п'ятсот двадцять тисяч шістсот сімдесят шість гривень 38
коп. пені за несвоєчасну сплату процентів.

Рішення не набрало законної сили, оскільки ПАТ "Квазар" до Північного апеляційного господарського суду подана апеляційна скарга. В подальшому, за заявою ПАТ
"Квазар", ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.09.2019р. розгляд справи зупинено до розгляду Верховним Судом у складі об`єднаної палати
Касаційного господарського суду справи № 916/4693/15.

18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не
було.;

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
Загальна кількість працівників на 31.12.2019 року становить 7 осіб, тому згідно
Наказу МФУ № 982 від 07.12.2018 року заходи по забезпеченню взаємодії Підприємства
з персоналом і соціальним середовищем не розкриваються.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емітент не 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
Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами,
установами.

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Відповідно до чинного законодавства України емітент є платником податку на
загальних підставах. Амортизація основних засобів здійснюється по прямолінійному
методу. Оцінка вибуття матеріалів, товарів та продукції здійснюється по методу
ідентифікованої собівартості.

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;
В результаті своєї діяльності за 2019 чистий дохід від реалізації готової
продукції, товарів, послуг ПАТ "Квазар" зменшився на 27,8 млн. грн. та склав
всього 0,5 млн. гривень.
Структура доходів:
Показник
код рядка
2019 р.
2018 р.
Доходи від продажу готової продукції власного виробництва, товарів, послуг, в т.
ч.:
2000
473
28 229
Дохід від реалізації готової продукції
4 375
Дохід від реалізації товарів
Дохід від реалізації робіт та послуг
473
23 936
Вирахування з доходу
82
Доходи від реалізації робіт та послуг включають доходи від оренди основних
засобів
Собівартість реалізації
Показник
код рядка
2019 р.
2018 р.
Вартість проданої готової продукції
Вартість проданих товарів
Вартість наданих послуг
357
10 950
Собівартість реалізації, всього
2 050 357

2 671

13 621

Інформація про собівартість реалізації включає:
Показник
код рядка
2019 р.
2018 р.
Витрати сировини і матеріалів
313
Амортизація
312
Витрати на оплату праці
150,5 930
Інші послуги
206,5 12 066
Собівартість реалізації, всього
2 050 357

13 621

Щодо структури собівартості, то за звітний період вона суттєво змінилася.
Питому вагу серед операційних витрат займають інші операційні витрати.

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
Відповідно до протоколу позачергових зборів акціонерів від 25.12.2017 р. було
виділено з Емітента ПАТ "Квазар" нове акціонерне товариство з передачею йому
згідно до розподільчого балансу частини майна, прав та обов'язків Емітента ПАТ
"Квазар", без припинення Емітента - ПАТ "Квазар".

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
Характеристика основних засобів

Інвестиційна нерухомість
Будинки, споруди, передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади та
інвентар
Інші основні засоби
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
Первісна вартість на 31 грудня 2017 0
74 431
155 391
1 152 2 244 3 758
236 976
Придбання (виготовлення) 2018 7
42
7
Введення в експлуатацію в 2018
30 642
7
42
7
Вибуття в 2018
(21 969)
(74 406)
(68 351)
(1 152)
(2251)
(3759)
171 967
Первісна вартість на 31 грудня 2018 8 673 25
86 960
41
95
699
Придбання (виготовлення) 2019 Введення в експлуатацію в 2019
Вибуття в 2019
8 673 8 673
Нараховано знос на 31 грудня 2017 0
47 358
102 104
1 150 2 172 4 829
157 613
Нараховано знос за 2018 рік 19 676
371
10 835
228
8
42
31
160
Вибуття в 2018
(14 420)
(47 711)
(50 608)
(1 378)
(2 180)
(4
871) (120 396)
Нараховано знос на 31 грудня 2018 5 256 18
63 062
68
336
Нараховано знос за 2019 рік 72
1
372 190
372 263
Вибуття в 2019
(5 328)
(5 328)
Нараховано знос на 31 грудня 2019 19
435 252
435
271
Чиста балансова вартість
на 31 грудня 2017 0
27 073
53 287
2
72
-1 071
79 363
на 31 грудня 2018 3 417 6
23 899
27 322
на 31.грудня 2019 6
41 502
41 508
Підприємство володіє основними засобами, які є власністю, необхідною
технікою вітчизняного та іноземного виробництва, яка використовується для
виробництва модулів та порізки кремнієвих пластин.Але залишкова вартість основних
засобів виробничого призначення продовжує зменшуватися, про що свідчить загальний
ступень зносу, який на кінець року збільшився Зменшення значення цього показника
свідчить про фактичну відсутність процесів оновлення необоротних виробничих
активів, що знижує конкурентоспроможність підприємства.
Проведена дооцінка обладнання до ринкової вартості в суму 28 072,0 тис. грн.
відповідно "Звіту про експертну оцінку ринкової вартості основних засобів" та його
Висновку про ринкову вартість об'єкту оцінки, яким є основні засоби - обладнання в
кількості 10 од. за описом, що обліковуються в балансі ПАТ "Квазар" та розташовані
за адресою: м. Київ, вул. Північно - Сирецька, буд. 1-3, визначена у розмірі 41
502 200,0 грн. без врахування ПДВ. Оцінка виконана відповідно до Національного
стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" та Норм професійної
діяльності оцінювача Українського Товариства Оцінювачів. Оцінку здійснювало ТОВ
"Консалтингова компанія "Бі.Еф.Сі" ідентифікаційний код 34477471, (Сертифікат ФДМ
України № 226/17 суб'єкта оціночної діяльності від 21.03.2017). Знецінення
основних засобів в звітному періоді не здійснювалось.
У заставі перебувають основні засоби загальною залишковою вартістю 41 502 тис.
грн.
Підприємство згідно ч. 2 ст. 2 Закону України "Про бухгалтерський облік" належить
до малих підприємств, тому інформація щодо впливу діяльності підприємства на
навколишнє середовище, залежно від галузі, в якій функціонує підприємство та від
заходів з охорони довкілля і зменшення впливу діяльності підприємства на
навколишнє середовище, тощо не розкривається.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Істотних проблем, що впливають на діяльність товариства не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Обрана політика щодо фінансування діяльності товариства формується за рахунок
використання коштів, отриманих від здійснення фінансово-господарської діяльності.

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

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)
Емітент не планує розширення виробництва наступного року.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
У звітному періоді досліджень та розробок не було.

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
Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану
та результатів діяльності - немає.

IV. Інформація про органи управління
Орган управління

Структура

Виконавчий орган

Правлiння

Персональний склад
Голова Правлiння
Янiцький Василь Костянтинович
Член Правлiння Бай Iван Петрович
Перший заступник Голови Правлiння
Пiвчук Тетяна Віталіївна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Голова Наглядової Ради
1) Посада
Монаков Сергiй Владленович
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
1958
4) Рік народження
Вища, Московський IСС, iнженер електроної технiки
5) Освіта**
40
6) Стаж роботи (років)**
ВАТ "Квазар"
7) найменування підприємства,
14314038
ідентифікаційний код юридичної особи
Голова Правлiння
та посада, яку займав**
27.04.2018 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2018 року обрано/переобрано Монакова Сергiя
Владленовича, членом Наглядової ради, паспорт серiя МЕ№ 971657 виданий Подiльським РУ ГУ МВС
України в м. Києвi, 03.12.2009р., який володiє розмiр пакета акцiй 6,14 % в статутному капiталi емiтента.
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi
товариства». Є представником акцiонера КМ СЕК'ЮР КОРП. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi
та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду
Голови Наглядової ради.
До компетенцiї Голови наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством,
статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї
Голови наглядової ради належить: органiзацiя роботи Наглядової ради, скликання засiдання наглядової
ради та головування на них, вiдкриття Загальних зборiв, органiзацiя обрання секретаря Загальних зборiв,
здiйснення iнших повноважень, передбачених статутом та положенням про наглядову раду. У разi
неможливостi виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз
членiв наглядової ради за її рiшенням. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1)
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю
Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних
зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж
ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних
паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних
паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та
вiдкликання повноважень Голови та членiв правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових
договорiв, якi укладатимуться з членами правлiння, встановлення розмiру винагороди; 10) прийняття
рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння; 11) обрання та припинення повноважень
голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв,
встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного
строку; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, товариствах, органiзацiях, установах, про заснування/створення iнших юридичних осiб; 17)
вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або
перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В разi попереднього схвалення значних
правочинiв загальними зборами, iз зазначенням останнiми характеру правочинiв та їх граничної вартостi,
наглядовою радою можуть бути прийнятi рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна
або послуг, що є його предметом, становить не бiльше граничної вартостi визначеною загальними зборами;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття
рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора
власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку,
передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно)
значного пакета акцiй; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової
ради згiдно iз законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї
Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за

винятком випадкiв, встановлених законодавством. Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим
виплатам згiдно контракту та трудової угоди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Загальний стаж роботи - 40 рокiв, ВАТ "Квазар" - Голова Правлiння. Iнших мiсць працевлаштування
не має.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
Член Наглядової ради
1) Посада
Дмитерчук Богдан Петрович
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
1943
4) Рік народження
Вища, Львiвський Державний Унiверситет, iнженер електрик
5) Освіта**
45
6) Стаж роботи (років)**
ПАТ "Квазар"
7) найменування підприємства,
14314038
ідентифікаційний код юридичної особи
Директор
та посада, яку займав**
27.04.2018 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2018 року обрано/переобрано Дмитерчука
Богдана Петровича, членом Наглядової ради, паспорт серiя СН №580971, виданий Шевченкiвським РУ ГУ
МВС України в м. Києвi 16.09.1997р., який володiє 0,015 % розмiр пакета акцiй в статутному капiталi
емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про
акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання
три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради.
До компетенцiї Членiв наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством,
статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї
наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються
питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття
рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання
акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та
позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття
рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення
про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп
розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у
випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв
правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами
правлiння, встановлення розмiру винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння
вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови
правлiння; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання
реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора
Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв,
якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; 16) вирiшення питань про участь Товариства
у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, товариствах, органiзацiях, установах, про
заснування/створення iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення
будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до
25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В разi
попереднього схвалення значних правочинiв загальними зборами, iз зазначенням останнiми характеру
правочинiв та їх граничної вартостi, наглядовою радою можуть бути прийнятi рiшення про вчинення
правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить не бiльше граничної
вартостi визначеною загальними зборами; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства
неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок
виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21)
прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або
депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй
акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 23) вирiшення iнших
питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законодавством або Статутом
Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися
iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 44 роки, ВАТ
"Квазар", Директор. Iнших мiсць працевлаштування не має.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

Член Наглядової ради
1) Посада
Юденко Олександр Дмитрович
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
1956
4) Рік народження
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут
5) Освіта**
42
6) Стаж роботи (років)**
ПАТ "Квазар",
7) найменування підприємства,
14314038
ідентифікаційний код юридичної особи
Директор Департаменту Solar AA
та посада, яку займав**
27.04.2018 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2018 року обрано/переобрано Юденко
Олександра Дмитровича, членом Наглядової ради. Не має згоди на розкриття паспортних данних. Який
володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi
на пiдставi с. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства". Є представником акцiонера Монакова Сергiя
Владленовича. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання три роки.
Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради, директор департаменту "Солар АА"
ПАТ "Квазар".
До компетенцiї Членiв наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством,
статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї
наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються
питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття
рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання
акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та
позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття
рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення
про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп
розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у
випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв
правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами
правлiння, встановлення розмiру винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння
вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови
правлiння; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання
реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора
Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв,
якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; 16) вирiшення питань про участь Товариства
у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, товариствах, органiзацiях, установах, про
заснування/створення iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення
будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до
25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В разi
попереднього схвалення значних правочинiв загальними зборами, iз зазначенням останнiми характеру
правочинiв та їх граничної вартостi, наглядовою радою можуть бути прийнятi рiшення про вчинення
правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить не бiльше граничної
вартостi визначеною загальними зборами; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства
неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок
виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21)
прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або
депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй
акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 23) вирiшення iнших
питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законодавством або Статутом
Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися
iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 39 рокiв, Директор
ДП «Завод Квазар-12» Iнших мiсць працевлаштування не має.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної

Член Наглядової ради
Золотухiн Валерiй Тихонович

особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
1947
4) Рік народження
Вища, КПI, iнженер ел.технiки
5) Освіта**
40
6) Стаж роботи (років)**
ВАТ "Квазар",
7) найменування підприємства,
14314038
ідентифікаційний код юридичної особи
директор департаменту ЗЕД; Член Наглядової ради
та посада, яку займав**
27.04.2018 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2018 року обрано/переобрано Золотухiна
Валерiя Тихоновича, членом Наглядової ради, паспорт серiя СН №798584, виданий Радянським РУ ГУ МВС
України в м. Києвi 02.04.1998р., який володiє 0,28 % пакет акцiй в статутному капiталi емiтента. Змiни у
персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi
товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання три роки.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради.
До компетенцiї Членiв наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством,
статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї
наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються
питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття
рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання
акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та
позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття
рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення
про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп
розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у
випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв
правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами
правлiння, встановлення розмiру винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння
вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови
правлiння; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання
реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора
Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв,
якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; 16) вирiшення питань про участь Товариства
у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, товариствах, органiзацiях, установах, про
заснування/створення iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення
будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до
25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В разi
попереднього схвалення значних правочинiв загальними зборами, iз зазначенням останнiми характеру
правочинiв та їх граничної вартостi, наглядовою радою можуть бути прийнятi рiшення про вчинення
правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить не бiльше граничної
вартостi визначеною загальними зборами; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства
неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок
виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21)
прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або
депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй
акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 23) вирiшення iнших
питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законодавством або Статутом
Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися
iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 39 рокiв, ВАТ
"Квазар", директор департаменту ЗЕД. Iнших мiсць працевлаштування не має.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження

Перший заступник Голови Правлiння
Пiвчук Тетяна Віталіївна

1982

Академiя адвокатури України, юрист
5) Освіта**
13
6) Стаж роботи (років)**
ПАТ "Квазар"
7) найменування підприємства,
14314038
ідентифікаційний код юридичної особи
Директор з департаменту юридичних питання
та посада, яку займав**
30.01.2018 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Рiшенням Наглядової ради вiд 30.01. 2018 року обрано/продовжено повноваження Пiвчук Тетяну
Вiталiївну, Першим заступником Голови правлiння - членом правлiння, паспорт серiя - не має згоди на
розкриття паспортних даних, виданий - не має згоди на розкриття паспортних даних, який володiє 0 %
часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi
Статуту та Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду Першого заступника
голови правлiння, Директора Департаменту iз захисту корпоративних прав.
Згоду на розголошення персональних данних не надана. Перший заступник Голови правлiння обирається на
посаду наглядовою радою. Перший заступник Голови правлiння надає допомогу Головi правлiння в
органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. При виконаннi функцiй
Голови правлiння перший заступник має право без довiреностi здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi
Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом. Перший заступник Голови правлiння має право: 1)
скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 2) розподiляти
обов'язки мiж членами правлiння; 3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його
iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом; 4) приймати рiшення про укладення
будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 9, 99 %
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; 5) розпоряджатися
коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та
наглядової ради; 6) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 7) пiдписувати довiреностi, договори та
iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим
органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 8) наймати та
звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до
чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 9) в межах своєї
компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
10) пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 11) здiйснювати
iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно чинного законодавства
та внутрiшнiх документiв Товариства. Голова та члени правлiння не можуть бути у будь-який час усуненi
вiд виконання своїх обов'язкiв, крiм випадкiв передбачених чинним законодавством цим Статутом та
положенням про наглядову раду. Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно
контракту та трудової угоди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 13 рокiв Iнших мiсць працевлаштування не має.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
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 Правлiння
Янiцький Василь Костянтинович

1957
Вища, Київський фiнансово-економiчний коледж, Київський
трудового Червоного Прапору iнженерно-будiвельний
iнститут.Iнститут сертифiкованих фiнансових
менеджерiв.Бухгалтер-фiнансист
35
ПАТ «Квазар»
14314038
Головний бухгалтер, Член правлiння
30.01.2018 на три роки

6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Рiшенням Наглядової ради вiд 30.01. 2018 року обрано з 01.02. 2018р. Янiцького Василя
Костянтиновича, Головою правлiння, паспорт серiя - не має згоди на розкриття паспортних даних, виданий
- не має згоди на розкриття паспортних даних, який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента.
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi заяви, Статуту та Положення про
Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три
роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Головного бухгалтера, члена правлiння ПАТ «Квазар».
Члени правлiння обираються наглядовою радою Товариства i мають право: 1) скликати засiдання
правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 2) розподiляти обов'язки мiж членами
правлiння; 3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в
межах компетенцiї, визначеної цим Статутом; 4) приймати рiшення про укладення будь-якого правочину,
якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 9, 99 % вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; 5) розпоряджатися коштами та майном

Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради; 6)
вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд
iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в
межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 8) наймати та звiльняти працiвникiв
Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного
законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 9) в межах своєї компетенцiї
видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 10)
пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 11) здiйснювати iншi
функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно чинного законодавства та
внутрiшнiх документiв Товариства. Члени правлiння не можуть бути у будь-який час усуненi вiд виконання
своїх обов'язкiв, крiм випадкiв передбачених чинним законодавством цим Статутом та положенням про
наглядову раду.
Стаж керiвної роботи - 33 роки.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
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 Правлiння
Бай Iван Петрович

1955
Вища
37
ПрАТ "КВАЗАР"
14314038
Заступник директора департаменту енергетичного
виробництва
30.01.2018 на 3 роки

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Рiшенням Наглядової ради вiд 30.01. 2018 року обрано Бая Iвана Петровича, членом правлiння,
паспорт серiя - не має згоди на розкриття паспортних даних, виданий - не має згоди на розкриття
паспортних даних, який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi
посадових осiб здiйсненi на пiдставi Статуту та Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть
за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв
обiймав посаду заступника директора департаменту енергетичного виробництва.
Члени правлiння обираються наглядовою радою Товариства i мають право: 1) скликати засiдання
правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 2) розподiляти обов'язки мiж членами
правлiння; 3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в
межах компетенцiї, визначеної цим Статутом; 4) приймати рiшення про укладення будь-якого правочину,
якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 9, 99 % вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; 5) розпоряджатися коштами та майном
Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради; 6)
вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд
iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в
межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 8) наймати та звiльняти працiвникiв
Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного
законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 9) в межах своєї компетенцiї
видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 10)
пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 11) здiйснювати iншi
функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно чинного законодавства та
внутрiшнiх документiв Товариства. Члени правлiння не можуть бути у будь-який час усуненi вiд виконання
своїх обов'язкiв, крiм випадкiв передбачених чинним законодавством цим Статутом та положенням про
наглядову раду. Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та
трудової угоди. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи - 30
років.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
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)**

Член Наглядової ради
Банiт Вiктор Андрiйович

1954
Вища – Чернiвецький державний Унiверситет, спецiальнiсть
«Фiзика».
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ДП "Квазар - 4"
7) найменування підприємства,
_______
ідентифікаційний код юридичної особи
Директор департаменту виробництва пластин, директор
та посада, яку займав**
27.04.2018 на три роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2018 року обрано Банiта Вiктора Андрiйовича,
членом Наглядової ради, паспорт серiя СН №654871 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi
Києвi 18.12.1997р,
володiє пакетом акцiй 0,003049% в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових
осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв
обiймав посаду Директора департаменту виробництва пластин, директор ДП "Квазар - 4".
До компетенцiї Членiв наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством,
статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї
наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються
питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття
рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання
акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та
позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття
рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення
про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп
розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у
випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв
правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами
правлiння, встановлення розмiру винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння
вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови
правлiння; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання
реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора
Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв,
якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; 16) вирiшення питань про участь Товариства
у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, товариствах, органiзацiях, установах, про
заснування/створення iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення
будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до
25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В разi
попереднього схвалення значних правочинiв загальними зборами, iз зазначенням останнiми характеру
правочинiв та їх граничної вартостi, наглядовою радою можуть бути прийнятi рiшення про вчинення
правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить не бiльше граничної
вартостi визначеною загальними зборами; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства
неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок
виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21)
прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або
депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй
акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 23) вирiшення iнших
питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законодавством або Статутом
Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися
iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди.
Стаж керiвної роботи - 26 років.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи

1

2

3

Голова Наглядової Ради

Монаков Сергiй
Владленович

Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Перший заступник
Голови Правлiння
Голова Правлiння
Член Правлiння

Член Наглядової ради

Кількість за видами акцій

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

4

5

6

7

3865

1.07490996065

3865

0

54

0.01501814693

54

0

0

0

0

0

Золотухiн Валерiй
Тихонович

1000

0.27811383199

1000

0

Пiвчук Тетяна Віталіївна

0

0

0

0

Янiцький Василь
Костянтинович

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0.00305925215

11

0

4930

1.37110119172

4930

0

Дмитерчук Богдан
Петрович

Юденко Олександр
Дмитрович

Бай Iван Петрович

Банiт Вiктор Андрiйович

Усього

Привілейовані
іменні

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.03.2019 у справі № 910/1067/19 за заявою Акціонерного
товариства "Сбербанк" про відкриття провадження у справі про банкрутство ухвалено відкрити провадження у
справі про банкрутство ПАТ "Квазар".
В силу вимог ч. 13 ст. 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство набирає законної сили з моменту її
винесення.
Відповідно до ст. 19 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом", мораторій на задоволення вимог кредиторів - зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і
зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення
мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо
сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію.
Мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться одночасно з відкриттям провадження (проваджень) у справі
про банкрутство, про що зазначається в ухвалі господарського суду. Ухвала є підставою для зупинення
виконавчого провадження. Про запровадження мораторію розпорядник майна повідомляє відповідному органу або
особі, яка здійснює примусове виконання судових рішень, рішень інших органів за місцезнаходженням (місцем
проживання) боржника та знаходженням його майна.
Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів:
забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому
числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до
законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника
грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з
моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі звернення стягнення на заставлене майно та
виконання рішень у немайнових спорах;
забороняється виконання вимог, на які поширюється мораторій;
не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи
неналежне виконання зобов'язань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій;
зупиняється перебіг позовної давності на період дії мораторію;
не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов'язання, три
проценти річних від простроченої суми тощо.
Відповідно до п. 3 ухвали Господарського суду міста Києва від 06.03.2019 у справі № 910/1067/19 про відкриття
провадження у справі про банкрутство введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Дія мораторію
припиняється з дня закриття провадження у справі про банкрутство (ч. 7 ст. 19 Закону).
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.03.2019р. відкрито провадження у справі про банкрутство
ПАТ "Квазар". Відповідно до п. 3 ухвали Господарського суду міста Києва від 06.03.2019 у справі № 910/1067/19
про відкриття провадження у справі про банкрутство введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. За
результатами розгляду апеляційної скарги ПАТ "Квазар" постановою Північного апеляційного господарського
суду від 20.05.2019р. ухвалу залишено в силі. За результатами розгляду Касаційним господарським судом
Верховного суду касаційної скарги ПАТ "Квазар" Постановою від 03.09.2019р. постанову Північного апеляційного
господарського суду від 20.05.2019р. та ухвалу Господарського суду міста Києва від 06.03.2019р. скасовано, а
справу № 910/1067/19 направлено до Господарського суду міста Києва на стадію прийняття заяви про порушення
справи про банкрутство.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.11.2019р. відкрито провадження у справі про банкрутство ПАТ
"Квазар". Ухвала оскаржена ПАТ "Квазар" до Північного апеляційного господарського суду, розгляд справи
триває.
Поточні рахунки ПАТ "Квазар" арештовані держаним виконавцем в межах процедур виконавчого провадження ВП
№56618119 і здійснити перерахування коштів з поточних рахунків було і є неможливим.0
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 17.03.2020р. у справі 910/1067/19, ухвалу
господарського суду міста Києва від 06.11.2019 року у справі скасувано та прийнято нове рішення, яким у
відкритті провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Квазар" відмовлено.

2. Інформація про розвиток емітента.
Приватне акціонерне товариство "Квазар" є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства "Квазар"
(далі - ПАТ "Квазар") відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
ПАТ "Квазар" зареєстроване 25.06.1993 в Подільській районній у м. Києві державній адміністрації, свідоцтво про
державну реєстрацію від 25.06.1993 №10711050023025770.
Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ: 14314038.
Місцезнаходження ПАТ "Квазар" фактичне та відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію: 04136, м. Київ,
вул. Північно-Сирецька, буд. 3.
Взято на податковий облік в органах державної податкової служби 11.01.2002 за № 3022, перебуває на обліку в
ДПІ у Подільському районі м. Києва Головного управління ДФС у м. Києві.
ПАТ "Квазар" платник таких податків: податок на прибуток приватних підприємств, податок на додану вартість,
єдиний соціальний внесок, нарахований роботодавцями на суми заробітної плати, податок на доходи фізичних
осіб, що сплачується податковими агентами iз доходів платника, військовий збір, екологічного податку,
земельного податку, рентної плати.
Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість від 08.03.2010 № 100272439, ДПІ у
Подільському районі м. Києва Головного управління ДФС у м. Києві, індивідуальний податковий номер 143140326562, ПАТ "Квазар" було зареєстроване платником ПДВ з 08.07.1997.
За своєю структурою ПАТ "Квазар" включало в себе підрозділи по:
виробництву фотоелектричних перетворювачів і модулів;
виробництву кремнієвих пластин;
виробництву інтегральних мікросхем і кристалів;
проектуванню та інсталяції фотоелектричних енергетичних систем.
Основне направлення - здача в оренду власних приміщень та надання пов'язаних з цим послуг (обслуговування
електромереж, водопостачання, та водовідведення, приймання промислових стоків, виробництво пом'якшеної та
іонізованої води, охорона території, пропускна система).
Результати діяльності.
Правління ПАТ "Квазар" в 2019 році в своїй фінансово-господарській діяльності керувалось чинним
законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів Товариства, Положенням про
Правління товариства та іншими внутрішніми документами.
Станом на 21.02.2019 сума простроченої заборгованості з повернення кредиту - 3 833 255,59,46 євро
21.02.2019 Сума вартості нерухомості ПАТ "Квазар" переданого АТ "СБЕРБАНК" складає 2 987 150,59 євро. та
врахована в поверненні кредиту.
21.02.2019 з суми вартості обладнання ПАТ "Квазар" врахованого АТ "СБЕРБАНК" в поверненні залишку кредиту
846 105,00 євро та визнана заборгованість АТ "СБЕРБАНК" перед ПАТ "Квазар" залишку вартості обладнання в
розмірі 23 807 998,09 грн. (двадцять три мільйона вісімсот сім тисяч дев'ятсот дев'яносто вісім гривень 09 коп. та
враховуються в балансі підприємства.
В результаті своєї діяльності за 2019 чистий дохід від реалізації готової продукції, товарів, послуг ПАТ "Квазар"
зменшився на 27,8 млн. грн. та склав всього 0,5 млн. гривень.
Структура доходів:
Показник
код рядка
2019 р. 2018 р.
Доходи від продажу готової продукції власного виробництва, товарів, послуг, в т. ч.:
Дохід від реалізації готової продукції
4 375
Дохід від реалізації товарів
Дохід від реалізації робіт та послуг
473
23 936
Вирахування з доходу
82

2000

Доходи від реалізації робіт та послуг включають доходи від оренди основних засобів.
Собівартість реалізації
Показник
код рядка
2019 р.
Вартість проданої готової продукції
Вартість проданих товарів
Вартість наданих послуг
357
Собівартість реалізації, всього 2 050

2018 р.
2 671
10 950
357
13 621

Інформація про собівартість реалізації включає:
Показник
код рядка
Витрати сировини і матеріалів

2019 р. 2018 р.
313

473

28 229

Амортизація
Витрати на оплату праці
Інші послуги
206,5
Собівартість реалізації, всього

312
150,5 930
12 066
2 050 357

13 621

Щодо структури собівартості, то за звітний період вона суттєво змінилася. Питому вагу серед операційних витрат
займають інші операційні витрати
Інші операційні доходи та витрати
Інші операційні доходи Код рядка
2019 р.
Дохід від купівлі - продажу іноземної валюти
Дохід від реалізації інших оборотних активів
Дохід від раніше списаних активів
Одержані штрафи, пені, неустойки тощо
Дохід списання кредиторської заборгованості
Інші доходи операційної діяльності
Інші операційні доходи, всього 2 120 59 348

2018 р.

Інші операційні витрати Код рядка
2019 р.
Витрати на дослідження і розробки
Витрати на купівлю - продаж іноземної валюти
Собівартість реалізованих виробничих запасів
Сумнівні та безнадійні борги
-16 480
Втрати від операційної курсової різниці
Визнані штрафи, пені, неустойки
Інші витрати операційної діяльності
Інші операційні витрати, всього 2 180 14 536

2018 р.
9
26

236

38
62 318

13
53 535 53 174
9 085
5 539 27
19

3 380

49
2 395

66 516
8 338 3 266
6 571 5 362
12 718 37 394
115 008

За кодом рядка 1125 "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги Форми № 1
"Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року зазначена сума (гр.4 "на кінець звітного періоду) 14 890
тис. грн. та від повідає дебіторській заборгованості покупців та замовників за надані їм продукцію, товари,
роботи, послуги в розмірі чистої реалізаційної вартості за мінусом нарахованого резерву сумнівних боргів.
За кодом рядка 1130 "Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами" Форми № 1 "Баланс
(Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року зазначена сума (гр.4 "на кінець звітного періоду) 9 тис. грн. та
відповідає залишку суми авансів наданих іншим підприємствам у рахунок майбутніх постачань в розмірі чистої
реалізаційної вартості за мінусом нарахованого резерву сумнівних боргів.
Згідно бухгалтерського обліку у
ПАТ "Квазар станом на 31.12.2019 обліковується дебіторська заборгованість за імпортними контрактами: від
15.08.2011 № 225/D з нерезидентом "Solar Swiss SM AG" (Швейцарія) в розмірі 379 889,95 євро (екв. 10 037 452,26
грн.). та від 20.01.2012 № 11/D з нерезидентом "Solar Swiss SM AG" (Швейцарія) в розмірі 1 197 950,95 євро (екв.
31 652 260,00 грн.). ПАТ "Квазар" звернулося до Міжнародного Комерційного Арбітражного Суду при ТорговоПромисловій Палаті України із позовними заявами про стягнення заборгованості з нерезидента "Solar Swiss SM
AG" (Швейцарія). Міжнародний Комерційний Арбітражний Суд при Торгово-Промисловій Палаті України
прийняв рішення про примусове стягнення зазначених вище суми з Solar Swiss SM AG" (Швейцарія). Нерезидент
Solar Swiss SM AG" (Швейцарія) частково повернув на рахунок ПАТ "Квазар" валютні кошти. Вся сума
заборгованості на 01.01.2019 в розмірі 61 505,0 тис. грн. була визнана витратами сумнівних та безнадійних боргів
попередніх років, та протягом 2019 року заборгованість в обліку зменшилась на курсову різницю та відповідно
зменшено витрати сумнівних та безнадійних боргів
Щодо географічних сегментів формування виручки підприємства, то в 2019 році нам не вдалося збільшити частку
виручки від продажу продукції.
Характеристика основних засобів
Інвестиційна нерухомість
Будинки, споруди, передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади та інвентар
Інші основні засоби
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
Первісна вартість на 31 грудня 2017
0
74 431 155 391 1 152 2 244 3 758 236 976
Придбання (виготовлення) 2018 7
42
7
Введення в експлуатацію в 2018 30 642 7
42
7
Вибуття в 2018 (21 969) (74 406) (68 351) (1 152) (2251) (3759) 171 967
Первісна вартість на 31 грудня 2018
8 673 25
86 960 41
95 699
Придбання (виготовлення) 2019 Введення в експлуатацію в 2019 Вибуття в 2019 8 673 8 673
Нараховано знос на 31 грудня 2017
0
47 358 102 104 1 150 2 172 4 829 157 613
Нараховано знос за 2018 рік
19 676 371
10 835 228
8
42
31 160
Вибуття в 2018 (14 420) (47 711) (50 608) (1 378) (2 180) (4 871) (120 396)
Нараховано знос на 31 грудня 2018
5 256 18
63 062 68 336
Нараховано знос за 2019 рік
72
1
372 190 372 263
Вибуття в 2019 (5 328) (5 328)

Нараховано знос на 31 грудня 2019
Чиста балансова вартість
на 31 грудня 2017
0
27 073
на 31 грудня 2018
3 417 6
на 31.грудня 2019
6

-

19

53 287 2
23 899 41 502 -

435 252 72
-

-

-

435 271

-1 071 79 363
27 322
41 508

Підприємство володіє основними засобами, які є власністю, необхідною технікою вітчизняного та іноземного
виробництва, яка використовується для виробництва модулів та порізки кремнієвих пластин,
Але залишкова
вартість основних засобів виробничого призначення продовжує зменшуватися, про що свідчить загальний ступень
зносу, який на кінець року збільшився. Зменшення значення цього показника свідчить про фактичну відсутність
процесів оновлення необоротних виробничих активів, що знижує конкурентоспроможність підприємства.
Проведена дооцінка обладнання до ринкової вартості 28.12.2019 в суму 28 072,0 тис. грн. відповідно "Звіту про
експертну оцінку ринкової вартості основних засобів" та його Висновку про ринкову вартість об'єкту оцінки, яким
є основні засоби - обладнання в кількості 10 од. за описом, що обліковуються в балансі ПАТ "Квазар" та
розташовані за адресою: м. Київ, вул. Північно - Сирецька, буд. 1-3, визначена у розмірі 41 502 200,0 грн. без
врахування ПДВ. Оцінка виконана відповідно до Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і
майнових прав" та Норм професійної діяльності оцінювача Українського Товариства Оцінювачів. Оцінку
здійснювало ТОВ "Консалтингова компанія "Бі.Еф.Сі" ідентифікаційний код 34477471, (Сертифікат ФДМ України
№ 226/17 суб'єкта оціночної діяльності від 21.03.2017).
Перелік обладнання застави,
за Договором про надання кредитної лінії № 05-В/10/47КЛ від 29.04.2007
з АТ "Сбербанк"
Оцінка обладнання ПАТ "Квазар" субєктом оціночної діяльності ТОВ "Консалтінговою компанією "Бі
Еф. Сі" за ринковою вартістью
№ п/н Найменування Інвентарний номер
Заводський номер
Кількість
Первинна вартість, грн.
Знос на 01.01.2019 грн. Балансова вартість на 01.01.2019 грн.
Ринкова вартість оцінки, грн.
Примітки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Верстат дротяного різання DS271 (14) ОС119206
011589 1
9 623 617,84
749 391,61
8 874 226,23
5 683 060,00
2
Верстат дротяного різання E500SD-B /5 (11)
ОС109451
KV 21 1
7 190 927,87
4 847
327,33 2 343 600,54
4 449 460,00
3
Верстат дротяного різання E500SD-B HU05 (10) ОС98497
HU 05 1
5 920 664,13
5 144
454,60 776 209,53
1 497 570,00
4
Верстат дротяного різання E500SD-B HU06 (9) ОС98701
HU 06 1
5 751 535,30
5 037
287,55 714 247,75
1 454 790,00
5
Верстат проволочної різки DS271 (12) ОС110784
10435 1
18557 503,06
11663 332,76
6 894 170,30
9 392 440,00
6
Лінія регенерації (установка CRL для відновлення суспензії)
ОС103390
ДС-10 №642 ДС-6 №643
1
15342 610,03
12649 379,53
2 693 230,50
6 278 890,00
7
Система вимірювання і сортування п/п пластин Не-WI-04 (1)
ОС110682
KVA/PRO/18/1236
1
6 196 134,72
4 255 848,99
1 940 285,73
3 136 030,00
8
Установка для нанесення анти-відбиваючого покриття SiNA L
ОС110377
79/08 1
14959
488,28 9 230 452,78
5 729 035,50
7 571 390,00
9
Установка лазерного маркування PowerLine D-100
ОС112347
40179829
1
1 516
632,86 629 036,12
887 596,74
867 580,00
10
Чіллер HIREF LSE861FS
ОС114735
HF1009025219 1
1 901 291,26
910 653,82
990 637,44
1 170 990,00
Разом х х х

ххх

10

86960 405,36

55117 165,09

31843 240,27

41502 200,00

Знецінення основних засобів в звітному періоді не здійснювалось.
У заставі перебувають основні засоби загальною залишковою вартістю 41 502 тис. грн.
Акціонерний капітал
Показник
код
рядка 31.12.2019
31.12.2018
Зареєстрований акціонерний капітал (359 565 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,14 грн. кожна)
5 034 5 034
Акціонерний капітал, всього
1 400 5 034 5 034
Статутний капітал Підприємства сформований у відповідності до чинного законодавства України та
внесений повністю виключно грошовими коштами.
Статутний капітал Підприємства поділено на 359 565 простих іменних акцій без документарної форми
номінальною вартістю 14 грн. за 1 акцію. Відповідно до статті 155 ЦКУ статутний капітал акціонерного товариства
утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Акції першого випуску
сплачено в повному обсязі. Додатковий випуск акцій не планується.
У складі власного капіталу враховано дооцінку основних засобів відповідно до Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" в сумі 28 072,0 тис. грн.

Зміни майнового стану підприємства
Показники
Джерело інформації
На початок 2019 року На кінець 2019 року
(форма звітності)
тис. грн.
% у загальній сумі майна
тис. грн.
% у загальній
сумі майна
1
2
3
4
5
6
Всього активів Ряд.1300 (ф.1) 52 906 100 % 85 104 100 %
Всього необоротних активів
Ряд.1095 (ф.1) 27 368 51,73 % 41 545 48,82 %
Мобільні активи:
25 538 48,27 % 43 559 51,18 %
Запаси в т. ч. затрати виробництва
Ряд.1100 (ф.1) 4 099 7,75 % 3 762 4,42 %
дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти і інші активи
ряд.1125 +1130+1135+
1155+1165 (ф.1) 21 439 40,52 % 39 797 46,76 %
Динаміка майнового стану підприємства залишається стабільною, вплив іммобілізованих активів на
відсоток в загальній сумі майна не критичний.
Мобільність активів підприємства протягом року збільшилась, в основному за рахунок заборгованості врахованої
АТ "Сбербанк" в сумі залишку від обладнання застави під час відкриття провадження у справі про банкрутство.
За кодом рядка 1155 "Інша поточна дебіторська заборгованість" Форми № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан) на
31 грудня 2019 року зазначена сума (гр.4 "на кінець звітного періоду) 24 144 тис. грн. та відповідає залишку суми
заборгованості дебіторів, що не включена до інших статей дебіторської заборгованості врахованої за мінусом
нарахованого резерву сумнівних боргів в попередніх періодах.
4.
Ліквідність та зобов'язання;
Характеристика ліквідності підприємства.
№ п/п Показники
Дані на 31.12.2019
Дані на 31.12.2018
Примітки
1
2
3
4
5
1.1
Загальний (коефіцієнт покриття):
Оборотні активи(1195)/ Поточні зобов'язання (1695)
0,276 0,126 Норма: >= 1,5
1.2
Коефіцієнт поточної ліквідності
Оборотні активи (1195)- Запаси(сума р.1100)/ Поточні зобов'язання(1695) 0,252 0,106 Норма: >= 1
1.3
Коефіцієнт абсолютної (строкової)ліквідності
Грошові кошти та еквіваленти(сума ряд-в 1165)/Поточні зобов'язання (1695)
0,0003 0,0003 Норма: >= 0,2
1.4
Чистий оборотний капітал
Оборотні активи(1195) - Поточні зобов'язання (1695)
-114 186
-177 528
Рекомендовані значення
>0
Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) - характеризує обсяг поточних зобов'язань по кредитах і
розрахунках, який можливо погасити за рахунок усіх мобілізованих коштів - складає 0,276, теоретичне значення не
менше 1,5. Коефіцієнт загальної ліквідності дуже низький.
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) - показує достатність ресурсів підприємства для погашення поточних
зобов'язань, та характеризує наскільки ймовірно погашення поточних зобов'язань за рахунок грошових коштів і їх
еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості - складає 0,252, теоретичне значення
- не менше 1. Коефіцієнт поточної ліквідності низький.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності - характеризує наскільки ймовірно негайне погашення частини поточних
зобов'язань Товариства за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій - складає
0,0003, теоретичне значення не менше 0,2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності дуже низький.
Чистий оборотний капітал необхідний для підтримки фінансової стійкості підприємства, а оскільки в цілому в
підприємстві маємо перевищення короткострокових зобов'язань над оборотними коштами свідчить, лише про те,
що не тільки не можемо сплачувати свої короткострокові зобов'язання, але і не маємо резервів для розширення
діяльності.
Показники результативності діяльності підприємства.
№ п/п Показники
2019 рік2018 рікЗміни, %
1
2
3
4
5
3,1
Рентабельність продукції
0,325 1,072 -69,68 %
форма 2 р.2090 /форма 2 р.2050
3,2
Валова рентабельність реалізації, у %
24,52 % 51,75 % -52,62 %
форма 2 р.2090 /форма 2 р.2000
3,3
Операційна рентабельність реалізації, у %
70,6% -166 % 153,86 %
форма 2 р.2190 /форма 2 (р.2000 + р.2120)
3,4
Чиста рентабельність реалізації 73,8% - 1,33 7 121,05 %
форма 2 р.2350 /форма 2 (р. 2000 + р.2120)
3,5
Рентабельність активів 0,56
-0,198 382,83 %
форма 2 ( р.2290 + р.2250 ) /форма 1 р.1300 *
3,6
Рентабельність оборотного капіталу
0,987 -1,8
154,83%
форма 2 р.2190 форма /1 р.1195 *

Згідно з розрахунком рентабельності продукції можна відзначити, що ПАТ "Квазар" в цілому за рахунок одержаної
грошової виручки відшкодувало витрати свого виробництва на реалізовану продукцію і додатково отримало на
кожну гривню цих витрат 0,325 грн. валового прибутку. При цьому операційна рентабельність реалізації має
значне позитивне значення через збільшення за звітний період іншого операційного доходу за рахунок реалізації
нерухомості.
У зв'язку з тим, що чиста рентабельність реалізації, це ще раз засвідчує, що підприємство залежить від позикових
коштів і має значні виплати за банківськими кредитами та іншими позиками. І як наслідок це вплинуло на
рентабельність оборотного капіталу, яке не спроможне забезпечити можливості підприємства в достатньому
обсягу прибутку по відношенню до оборотних коштів, які використовувалися.
Коефіцієнти ліквідності активів підприємства незначно покращились. Це пов'язано з зменшенням сум
кредиторської заборгованості та поточних забезпечень. Підхід підприємства до управління ліквідністю полягає у
забезпеченні, наскільки це можливо, достатньої ліквідності для виконання своїх зобов'язань у строк, як в
нормальних, так і в напружених умовах, не допускаючи виникнення неприйнятних збитків або ризику збитку.
Стан короткострокових забезпечень у звітному періоді був наступним:
Показник
код
рядка 31.12.2019
31.12.2018
Забезпечення на оплату відпусток працівникам
Короткострокові резерви, всього 1660
136

1660
136
25 855

157

Забезпечення інших витрат і платежів визначені в 2018 році в сумі 5 314,3 тис. грн. по виставленим санкціям
Виконавчої служби в період розгляду судових вимог Верховним судом України, та установлені 21.02.2019
Верховним Судом у складі колегії суддів об'єднаної палати Касаційного суду визнані поточною кредиторською
заборгованістю під впровадженням справи про банкрутство, Ухвала про відкриття провадження у справі про
банкрутство від 06.03.2019 за № 910/1067/19 Господарського суду міста Києва.
Торгівельна та інша кредиторська заборгованість
Показник
код
рядка 31.12.2019
31.12.2018
За поставками за товари, роботи, послуги перед вітчизняними постачальниками 1615
368
Аванси, отримані на поставки 1635
0
194
З бюджетних розрахунків, без податку на дохід (CІT)
1620
21 350 10 615
За заробітною платою 1630
38
199
Заборгованість перед органами соціального страхування 1625
10
36
З учасниками 1640
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
31 504 2036
Короткострокові зобов'язання за поставками та інше, всього
53 638 29 106

16 024

Позики та кредити
р. 1 610 % ставка
31.12.2019
31.12.2018
1.
Кредит, отриманий в ПАТ "Сбербанк"
за договором № 05-В/10/47/КЛ від 29.04.2010 (євро)
Разом 10
148 107

10

-

148 107

У складі короткострокової заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями обліковувалась
заборгованість по кредиту від ПАТ "Сбербанк" за Договором про відкриття кредитної лінії № 05-В/10/47/КЛ від 29
квітня 2010 року.
Відповідно до Договору про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ 29.04.2010 АТ "Сбербанк" надав кредит, а
ПАТ "Квазар" отримав з 30.04.2010 по 09.06.2010 валютних коштів в суму 8 500 000,0 євро. З 27.01.2012 по
09.04.2014 ПАТ "Квазар" повернув кредит валютними коштами в сумі 2 160 000,0 євро. З 31.05.2010 по 28.04.2016
ПАТ "Квазар" сплатив валютними коштами в сумі 5 051 502,88 євро процентів за користування кредитом.
Станом на 22.10.2018 не погашена прострочена заборгованість складає в сумі 6 630 365,10 євр/ (шість мільйонів
шістсот тридцять тисяч триста шістдесят п'ять євро 10 євроцентів) в тому числі: 6 339 640,00 євро (шість
мільйонів триста тридцять дев'ять тисяч шістсот сорок євро 00 євроцентів) прострочена заборгованість з
повернення кредиту, 290 725,10 євро (двісті дев'яносто тисяч сімсот двадцять п'ять євро 10 євроцентів)
прострочена заборгованість за нарахованими процентами за користування кредитом та вся сума враховуються в
балансі підприємства як еквівалент цієї суми в національній валюті України, розрахований по офіційному курсу
Національного банку України.
Забезпеченням виконавчих зобов'язань Позичальника перед Кредитором є нерухоме майно, в тому числі будівлі
згідно іпотеки:
- нежилі приміщення (в літ. А), що знаходяться за адресою м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3, загальною
площею 2 672,80 кв. м. оцінена до оформлення договору іпотеки в сумі 1 626 310,84 євро.
- будівля виробничого корпусу № 2 (літ. Т), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд.1-3
загальною площею 17 896,6 кв. м. оцінена до оформлення договору іпотеки в сумі 10 084 955,50 євро.

- будівля виробничого корпусу № 3 (літ. Л), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд.1-3
загальною площею 16 578,7 кв. м. оцінена незалежним експертом при оформленні договору іпотеки в сумі 6 980
566,23 євро.
Неодноразове звернення ПАТ "Квазар" до АТ "Сбербанк" по наданню згоди на реалізацію нерухомості іпотеки та
прийняття плану фінансової реструктуризації боргу, правлінням АТ Сбербанк" повністю проігноровані, і це
пояснює оформлення прав власності на нерухомість по явно заниженим цінам, при оцінці нерухомості іпотеки в 18
691,8 тис. євро АТ "Сбербанк" зараховує борг за нерухомість в сумі 3 976,6 тис. євро.
Постанова про арешт коштів боржника від 15.06.2018 ВП № 56618119 головного державного виконавця Кузьменка
О. С. відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної Виконавчої служби Міністерства Юстиції
України зупинила для ПАТ "Квазар" видаткові операції по всіх рахунка в усіх банках, в тому числі поповнювати
казначейських рахунок податку на додану вартість та проходить безспірне стягнення заборгованості.
Реєстрація права власності на АТ "Сбербанк" 22.10.2018 за вчиненням нотаріальних написів щодо стягнення на
предмет іпотеки в рахунок погашення боргу за ціною третіх електронних торгів:
- нежилих приміщень (в літ. А) в сумі 17 250 828,70 та ПДВ 3 450165,74 разом 20 700 994,44 грн. що погашає 640
406,85 євро по курсу НБУ на день реєстрації прав власності. Нежилі приміщення (в літ. А) розміщені на 2-5
поверхах Поліклініки та обліковувались в ПАТ "Квазар" до 03.10.2018 на субрахунку10.0 "Інвестиційна
нерухомість" за окремими інвентарними номерами (99802 - 2 поверх, 99803 - 3 поверх, 99804 - 4 поверх, 99805 - 5
поверх) разом за початковою вартістю 691 927,67 грн., нарахованим зносом (амортизація) 498 370,83 грн., та
залишковою вартістю 193 556,84 грн.
- будівля виробничого корпусу № 2 (літ. Т) в сумі 35 257 149,90 та ПДВ 7 051 429,98 разом 42 308 579,88 грн., що
погашає 1 308 860,03 євро по курсу НБУ на день реєстрації прав власності. Будівля виробничого корпусу № 2 (літ.
Т) обліковувалась в ПАТ "Квазар" до 03.10.2018 на субрахунку10.0 "Інвестиційна нерухомість" за окремими
інвентарними номерами (99515, 99725, 99728, 99727, 99726, 99966, 99962, 99704, 99974, 99730) разом за
початковою вартістю 5 956 120,80 грн., нарахованим зносом (амортизація) 4 136 728,95 грн., та залишковою
вартістю 1 819 391,84 грн.
Нежилі приміщення (в літ. А) за залишковою вартість 193 556,84 грн. та будівля виробничого корпусу № 2 (літ. Т)
залишковою вартістю 1 819 391,84 грн. обліковувались до 22.10.2018 на субрахунку 286 "Необоротні активи та
групи вибуття утримувані для продажу". При реєстрації прав власності 22.10.2018 з власника ПАТ "Квазар" на
власника АТ "Сбербанк" залишкова вартість нежилих приміщень (в літ А) 193 556,84 грн. та залишкова вартість
будівлі виробничого корпусу № 2 (літ. Т) 1 819 391,84 грн. списані на витрати при примусовій реалізації на
субрахунок 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів".
Загальна сума отриманих та не погашених кредитних коштів складала 4 670,1 тис. євро, що в гривневий еквівалент
з урахуванням змін курсу валют станом на 31.12.2018 складає 148 107,0 тис. грн. Сума нарахованих відсотків по
кредиту повністю сплачена.
21.02.2019 сума вартості нерухомості ПАТ "Квазар" переданого АТ "СБЕРБАНК" складає 2 987 150,59 євро. та
врахована в поверненні кредиту.
21.02.2019 з суми вартості обладнання ПАТ "Квазар" врахованого АТ "СБЕРБАНК" в поверненні залишку кредиту
846 105,00 євро та визнана заборгованість АТ "СБЕРБАНК" перед ПАТ "Квазар" залишку вартості обладнання в
розмірі 23 807 998,09 грн. (двадцять три мільйона вісімсот сім тисяч дев'ятсот дев'яносто вісім гривень 09 коп. та
враховуються в балансі підприємства.
За результатам фінансово-господарської діяльності отримали чистий фінансовий результат прибуток в розмірі 44
168,0 тис. грн., за рахунок реалізації нерухомості та заліку обладнання повністю розрахувались за позикові кошти,
що зменшило збитки звітного року, в т.ч. суттєвого зменшення поточної кредиторської заборгованості за
довгостроковими зобов'язаннями (довгострокові позики).
Разом з цим, керівництво підприємства в процесі своєї діяльності розуміє, що піддається дії різних фінансових
ризиків, зокрема ризику ліквідності та кредитного ризику.
Загальна програма управління ризиками в
підприємстві приділяється особливу увагу непередбачуваності фінансових ринків і має на меті звести до мінімуму
їх негативні наслідки для результатів діяльності підприємства.
5.

Екологічні аспекти;

Підприємство згідно ч. 2 ст. 2 Закону України "Про бухгалтерський облік" належить до малих тому
інформація щодо впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище, залежно від галузі, в якій
функціонує підприємство та від заходів з охорони довкілля і зменшення впливу діяльності підприємства на
навколишнє середовище, тощо не розкривається.
6.
Соціальні аспекти та кадрова політика;
Загальна кількість працівників на 31.12.2019 року становить 7 осіб, тому згідно Наказу МФУ № 982 від 07.12.2018
року заходи по забезпеченню взаємодії Підприємства з персоналом і соціальним середовищем не розкриваються .
7.

Дослідження та інновації;

За звітний рік проводилися технологічні дослідження для розробки нових технологій виробництва
сонячних модулів загальну суму 9,8 тис. грн. При цьому обсяг витрат підприємства на вказані заходи є
мінімальними та обмеженими.
8.

Фінансові інвестиції;

В ПАТ "Квазар" на обліку дочірні підприємств з часткою власності 100% кожна. Дані про їх балансову
вартість наведено в таблиці:

№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
Разом

Назва ЄДРПОУ
31.12.2019
31.12.2018
ДП "Квазар-4", м. Київ 06407665
499,5 499,5
ДП "Квазар-ІС" , м. Київ 24584431
198,5 198,5
ДП завод "Квазар-12" , м. Київ 23698500
0,0
0,0
ДП "Квазар-7" , м. Київ 06396016
0,0
772
ДП "Квазар-Рось", с. Виграїв Черкаська обл.
32012944
698
1 526

0,0

56

Інвестиції в дочірні підприємства ДП "Квазар-7", м. Київ, (ЄДРПОУ-06396016), в сумі 772,0 тис. грн. та ДП
"Квазар-Рось", с. Виграїв Черкаська обл. (ЄДРПОУ-32012944) в сумі 56,0 тис. грн. визнані знеціненими та
урахувались в обліку втратами від інвестицій в дочірні підприємства, як наслідок збиткової діяльності підприємств
в 2015 - 2019 роках, відсутністю основних засобів та матеріальних запасів, придатних для подальшого
використання, що відповідають визначенню активів підприємства, відсутністю підтверджених боргів за
підприємством, відсутністю діяльності та найманих працівників, за тривалої відсутності чистого прибутку від
господарської діяльності дочірніх підприємства і фактичною збитковістю погоджено здійснення заходів щодо
припинення діяльності підприємства, в тому числі вчинити відповідні дії для подальшого внесення запису про
припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
Станом на 31.12.2019 р. інвестиції в дочірні підприємства наводяться у статті обліку на субрахунку 286
"Необоротні активи та групи вибуття утримувані для продажу" відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" та відображені в
Балансі (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року за кодом рядка 1200 "ІІІ. Необоротні активи, утримувані
для продажу, та групи вибуття" (гр. 4 "на кінець звітного періоду") в сумі 698,0 тис. грн.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо
похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів,
зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних
паперів.

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

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних
паперів.

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

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних
паперів.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління.

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

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України, а також, "Принципами корпоративного
управління", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р.
Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не
було.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась.

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

Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не
було.

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

Чергові
X

Позачергові

26.04.2019
Дата проведення
81.4013
Кворум зборів
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
3. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4. Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду .
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.
6. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2018 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Внесення змiн до статуту Товариства.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
По питанню №1 порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Вирiшили: Обрати Головою Лiчильної комiсiї Луканьова Юрiя Iвановича, Членом Лiчильної комiсiї
Iванову Валентину Григорiвну, Членом Лiчильної комiсiї Савченко Iнну Миколаївну.
По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для
голосування.
Вирiшили: Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: пiд час реєстрацiї
акцiонерiв та їх представникiв, Голова реєстрацiйної комiсiї встановлює вiдповiднiсть виготовлених для
видачi акцiонерам бюлетенiв iз затвердженими Наглядовою радою формою i текстом бюлетенiв. У разi
встановлення вiдповiдностi виготовлених для видачi акцiонерам бюлетенiв iз затвердженими Наглядовою
радою формою i текстом бюлетенiв, Голова реєстрацiйної комiсiї засвiдчує бюлетенi шляхом їх
пiдписання. Якщо бюлетенi не вiдповiдають затвердженими Наглядовою радою формою i текстом
бюлетенiв, Голова реєстрацiйної комiсiї ставить позначку на кожному бюлетенi "Не дiйсний" та ставить
пiдпис. В Протоколi реєстрацiйної комiсiї зазначає вiдомостi про недiйснi бюлетенi.
По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Вирiшили: Встановити наступний регламент загальних зборiв: доповiдь - до 10 хвилин; спiвдоповiдь за
попереднiм записом, що надається Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням ПIБ акцiонера або
представника акцiонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозицiї/зауваження надавати Головi
зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням ПIБ акцiонера або представника акцiонера; голосувати з
питань порядку денного - бюлетенями.
По питанню №4 порядку денного: Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк та затвердження заходiв за
результатами його розгляду.
Вирiшили: Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi заходи:
Наглядовiй радi продовжити виконувати свої обов'язки згiдно Статуту Товариства, внутрiшнiх положень
та чинного законодавства; продовжити здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї
компетенцiї продовжити контроль та регулювання дiяльностi Виконавчого органу Товариства.
По питанню №5 порядку денного: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.
Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк.
По питанню №6 порядку денного: Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за

результатами його розгляду.
Вирiшили: Затвердити висновки зовнiшнього аудиту.
По питанню №7 порядку денного: Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2018 рiк з урахуванням
вимог, передбачених законом.
Вирiшили: Чистий прибуток за 2018 рiк у Товариства вiдсутнiй. Дивiденди за 2018 рiк не нараховувати та
не виплачувати.
По питанню №8 порядку денного: Внесення змiн до статуту Товариства.
Вирiшили: Внести змiни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КВАЗАР", шляхом
викладення його в новiй редакцiї (додається). Уповноважити голову та секретаря цих Загальних
зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КВАЗАР" пiдписати статут ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КВАЗАР" в новiй редакцiї. Уповноважити Голову правлiння
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КВАЗАР", забезпечити здiйснення державної
реєстрацiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КВАЗАР" в новiй редакцiї.
Було розглянуто всi питання порядку денного. Пропозицiї до порядку денного надавалися лише
Наглядовою Радою Товариства.
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
д/н

Так
X

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/н
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

Так

Ні
X
X

Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Інше
Про затвердження розподiльного балансу. Про затвердження плану видiлу. Про випуск акцiй з
метою конвертацiї акцiй ПАТ "КВАЗАР" в таку саму кiлькiсть акцiй ПАТ "КВАЗАР" меншої
номiнальної вартостi та випуск акцiй з метою конвертацiї акцiй ПАТ "КВАЗАР" в таку саму
кiлькiсть акцiй ПрАТ "КРIПТА". Про внесення змiн до статуту ПАТ "КВАЗАР", шляхом
викладення його в новiй редакцiї. Про визначення уповноваженого органу, якому надаються
повноваження щодо затвердження результатiв розмiщення (обмiну) акцiй.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Наглядова рада

Так
X

Ні

Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10
і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити) д/н

X
X

д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Чергові збори
відбулися
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
Позачергові збори не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
5
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) ?
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інші (запишіть)
д/н

Так

Ні
X
X
X

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/н
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*
Монаков Сергiй Владленович
Голова Наглядової Ради
X
Дмитерчук Богдан Петрович
Член Наглядової ради
X
Юденко Олександр Дмитрович
Член Наглядової ради
X
Золотухiн Валерiй Тихонович
Член Наглядової ради
X
Банiт Вiктор Андрiйович
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
Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути
одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) цього
Інше (запишіть) товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнii
нтереси (далi - представники акцiонерiв). Член Наглядової ради, обраний як представник, може
бути замiнений таким акцiонером у будь-який час.
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/н

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
Протягом звітного періоду відбулося 4 засідань Наглядової ради.
На засіданнях Наглядової ради було розглянуті наступні питання:
Про надання згоди на вчинення правочину про відсутплення права вимоги;
Прийняття рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів.
Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного, проектів рішень з питань проекту порядку
денного.
Прийнтяття рішення про затвердження звіту органів управління Товариста за 2018 рік.
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
X
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Розмiр винагороди членiв наглядової ради визначається вiдповiдно до Статуту, Положення про
Інше
Наглядову раду, договору та штатного розпису

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу

Голова Правлiння Янiцький Василь Костянтинович

Опис

Функціональні обов'язки
1) скликати засiдання правлiння, визначати
їхнiй порядок денний та головувати на них;
2) розподiляти обов'язки мiж членами
правлiння; 3) без довiреностi представляти
iнтереси Товариства та вчиняти вiд його
iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї,
визначеної цим Статутом; 4) приймати
рiшення про укладення будь-якого
правочину, якщо ринкова вартiсть майна
або послуг, що є його предметом, не
перевищує 9, 99 % вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi; 5)
розпоряджатися коштами та майном
Товариства в межах, визначених цим
Статутом, рiшеннями загальних зборiв та
наглядової ради; 6) вiдкривати рахунки у
банкiвських установах; 7) пiдписувати
довiреностi, договори та iншi документи вiд
iменi Товариства, рiшення про укладення
(видачу) яких прийнято уповноваженим
органом Товариства в межах його
компетенцiї вiдповiдно до положень цього
Статуту; 8) наймати та звiльняти
працiвникiв Товариства, вживати до них
заходи заохочення та накладати стягнення
вiдповiдно до чинного законодавства
України, Статуту та внутрiшнiх документiв
Товариства; 9) в межах своєї компетенцiї
видавати накази i давати вказiвки,
обов'язковi для виконання всiма
працiвниками Товариства; 10) пiдписувати
вiд iменi Правлiння колективний договiр,
змiни та доповнення до нього; 11)
здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для
забезпечення нормальної роботи
Товариства, згiдно чинного законодавства
та внутрiшнiх документiв Товариства.
Протягом звітного періоду зміни на посаді
не відбувались.

Член Правлiння Бай Iван Петрович

Опис

Перший заступник Голови Правлiння Пiвчук Тетяна Віталіївна

1) скликати засiдання правлiння, визначати
їхнiй порядок денний та головувати на них;
2) розподiляти обов'язки мiж членами
правлiння; 3) без довiреностi представляти
iнтереси Товариства та вчиняти вiд його
iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї,
визначеної цим Статутом; 4) приймати
рiшення про укладення будь-якого
правочину, якщо ринкова вартiсть майна
або послуг, що є його предметом, не
перевищує 9, 99 % вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi; 5)
розпоряджатися коштами та майном
Товариства в межах, визначених цим
Статутом, рiшеннями загальних зборiв та
наглядової ради; 6) вiдкривати рахунки у
банкiвських установах; 7) пiдписувати
довiреностi, договори та iншi документи вiд
iменi Товариства, рiшення про укладення
(видачу) яких прийнято уповноваженим
органом Товариства в межах його
компетенцiї вiдповiдно до положень цього
Статуту; 8) наймати та звiльняти
працiвникiв Товариства, вживати до них
заходи заохочення та накладати стягнення
вiдповiдно до чинного законодавства
України, Статуту та внутрiшнiх документiв
Товариства; 9) в межах своєї компетенцiї
видавати накази i давати вказiвки,
обов'язковi для виконання всiма
працiвниками Товариства; 10) пiдписувати
вiд iменi Правлiння колективний договiр,
змiни та доповнення до нього; 11)
здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для
забезпечення нормальної роботи
Товариства, згiдно чинного законодавства
та внутрiшнiх документiв Товариства.
Протягом звітного періоду зміни на посаді
не відбувались.
1) скликати засiдання правлiння, визначати
їхнiй порядок денний та головувати на них;
2) розподiляти обов'язки мiж членами
правлiння; 3) без довiреностi представляти
iнтереси Товариства та вчиняти вiд його
iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї,
визначеної цим Статутом; 4) приймати
рiшення про укладення будь-якого
правочину, якщо ринкова вартiсть майна
або послуг, що є його предметом, не
перевищує 9, 99 % вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi; 5)
розпоряджатися коштами та майном
Товариства в межах, визначених цим
Статутом, рiшеннями загальних зборiв та
наглядової ради; 6) вiдкривати рахунки у
банкiвських установах; 7) пiдписувати
довiреностi, договори та iншi документи вiд
iменi Товариства, рiшення про укладення
(видачу) яких прийнято уповноваженим
органом Товариства в межах його
компетенцiї вiдповiдно до положень цього
Статуту; 8) наймати та звiльняти
працiвникiв Товариства, вживати до них
заходи заохочення та накладати стягнення
вiдповiдно до чинного законодавства
України, Статуту та внутрiшнiх документiв
Товариства; 9) в межах своєї компетенцiї

видавати накази i давати вказiвки,
обов'язковi для виконання всiма
працiвниками Товариства; 10) пiдписувати
вiд iменi Правлiння колективний договiр,
змiни та доповнення до нього; 11)
здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для
забезпечення нормальної роботи
Товариства, згiдно чинного законодавства
та внутрiшнiх документiв Товариства.
Протягом звітного періоду зміни на посаді
не відбувались.

Опис

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Додаткова інформація про Наглядову раду:
Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про процедури, що застосовуються при
прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансовогосподарській діяльності товариства:Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань
для вирішення питань, які відносятся до компетенції Наглядової ради.
Оцінка роботи Наглядової ради, а саме:
- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада
спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції.
- компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової
особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність
підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом вцілому.
- виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні
рішення було ухвалено.
Додаткова інформація про Виконавчий орган:
- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них
рішень:Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.
- Результати роботи виконавчого органу: задовільний
- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила
зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Завдяки діяльності виконавчого органу товариство
продовжує свою діяльність.
Оцінка роботи роботи Виконавчого органу, а саме:
- діяльності виконавчого органу: задовільний
- компетентності та ефективності виконавчого органу: задовільно

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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Не належить до
компетенції
жодного органу
Ні

Ні

Ні

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

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

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) Так
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)
додаткових документiв не iснує

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
товариства
провадить
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
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
управління товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Так
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
X
Виконавчий орган
Інше (зазначити) д/н

Ні
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
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
Інше (запишіть) д/н

Так
X

Ні
X
X
X
X

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 Розмір частки
формувань (для юридичної особи
власника (власників) або прізвище, ім'я, по
акціонера (власника)
- резидента), код/номер з
№ 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
Берінгов Сергій Борисович
11.909946
2
Монаков Сергій Владленович
6.15883
3
KM SECURE CORP. (КМ СЕК'ЮР КОРП.)
001430472
67.116376

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

359565

35880

Підстава виникнення обмеження
3
Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних
положень Закону України "Про депозитарну
систему України" та Листа Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
№08/03/18049/НК від 30.09.2014 року

Дата
виникнення
обмеження
4

12.10.2013

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація
про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства визначено що Члени правління
товариства обираються Наглядовою радою Товариства, Наглядова Рада та Ревізійна комісія обирається Загальними
зборами акціонерів Товариства. Винагороди або компенсації, в разі звільнення посадових осіб емітента - не
виплачуються.

9) повноваження посадових осіб емітента
Голова та члени наглядової ради: відповідно до рішення загальних зборів від 27.04.2018р. акціонерів до складу
наглядової ради строком на три роки обрано:
1. Монаков Сергій Владленович - Голова наглядової ради;
2. Дмитерчук Богдан Петрович - член наглядової ради;
3. Золотухін Валерій Тихонович - член наглядової ради;
4. Юденко Олександр Дмитрович - член наглядової ради;
5. Баніт Віктор Андрійович - член наглядової ради.
1. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою
бiльшiстю голосів вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати
голову наглядової ради.
2. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, здiйснює
iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду.
3. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один
iз членiв наглядової ради за її рiшенням.
Правління:
Права та обов'язки Голови та членів Правління визначаються актами законодавства України, Статутом товариства,
Положенням про Правління та трудовими договорами (контрактами).
Повноваження членів Правління визначаються трудовими договорами, що укладаються з кожним із них Головою
правління.
Контракт з Головою правління від імені Загальних зборів підписує голова зборів акціонерів або Голова Наглядової
ради.
До компетенції Правління, серед іншого, входить:
"
управління поточними справами та діяльністю Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів та
Наглядової ради;
"
забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
"
визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та
контроль за їх виконанням;
"
керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань;
"
визначення та затвердження організаційної структури Товариства;
"
затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов'язані з поточною
професійною діяльністю Товариства;
"
визначення умов трудових відносин у Товаристві, умов оплати праці;
"
підготовка проектів документів з питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів та
Наглядової ради;
"
підготовка та організація попереднього розгляду річного звіту, балансу Товариства, звітів та висновків
Ревізійної комісії, для подальшого їх затвердження Загальними зборами;

"
підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності
Товариства на звітні дати;
"
розгляд матеріалів ревізій та перевірок;
"
заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень;
"
визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про
діяльність Товариства, визначення порядку її використання та охорони;
"
інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції інших органів Товариства.
Правління може прийняти рішення про передачу частини його повноважень до компетенції керівників
структурних підрозділів Товариства.
Члени Правління дотримуються принципів конфіденційності у порядку, передбаченому чинним законодавством
України.
Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує у разі необхідності ведення їх
протоколів та здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства.
Голова Правління з дотриманням рішень органів Товариства, положень Статуту, внутрішніх нормативних
документів та чинного законодавства України, здійснює і несе відповідальність за наступні дії:
"
без довіреності представляє Товариство в усіх стосунках з будь-якими юридичними і фізичними особами,
включаючи державні органи України та інших держав, у межах своєї компетенції, передбаченої Законом, Статутом
Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та його трудовим договором (контрактом);
"
вчиняє юридично значимі дії від імені Товариства без довіреності;
"
здійснює контроль за використанням та розпорядженням нерухомим та рухомим майном і матеріальними
та нематеріальними активами Товариства, включаючи грошові кошти;
"
укладає та підписує від імені Товариства протоколи, угоди, договори, включаючи зовнішньоекономічні
договори (контракти);
"
укладає значні правочини або правочини, щодо яких є заінтересованість;
"
має право першого підпису фінансових документів Товариства, включаючи банківські документи;
"
підписує будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, банківські та інші документи і документи
податкової звітності Товариства;
"
наймає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Товариства;
"
видає накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства;
"
приймає рішення про притягнення до відповідальності, у тому числі матеріальної, працівників що
перебувають у трудових відносинах з Товариством;
"
відповідає за організацію бухгалтерського обліку у межах чинного законодавства України та згідно
бухгалтерських принципів, політики, процедур і рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради
Товариства, а також відповідає за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у
первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого
законодавством України терміну;
"
здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства;
"
забезпечує дотримання Товариством законодавства України;
"
видає довіреності від імені Товариства;
"
приймає рішення з усіх інших питань діяльності Товариства, які необхідні для досягнення цілей
Товариства і не віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
"
Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним
кодексом України.
"
Повноваження Голови правління припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів, а повноваження
членів Правління, за поданням Голови правління - за рішенням Наглядової ради або за рішенням Загальних зборів
акціонерів. Призупинення повноважень членів Правління, та призначення особи, що тимчасово виконуватиме
повноваження членів Правління здійснює Голова Правління.
З питання припинення повноважень Голови та членів правління рішення приймається простою більшістю голосів
відповідного органу Товариства.
У разі неможливості виконання Головою правління своїх повноважень, повноваження Голови правління виконує
заступник Голови правління або, в окремих випадках, Наглядова рада обирає особу, яка тимчасово здійснюватиме
повноваження Голови правління.
Голова та члени правління є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Вих. № 07-З/15.04.2020/2692/О-7/Д В.Н.
від 15.04.2020 р.

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо інформації, яка міститься в Звіті про корпоративне управління
Приватного акціонерного товариства "Квазар"
за рік, що закінчився 31.12.2019 р.

(у складі Звіту керівництва)

Національній комісії
з цінних паперів та фондового ринку
Наглядовій раді та Правлінню
ПрАТ "Квазар"
Предмет завдання
Предметом завдання є перевірка та висловлення думки щодо інформації, яка міститься в Звіті про корпоративне
управління (у складі Звіту керівництва) за
2019 рік ПрАТ "Квазар" (далі - Товариство), у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання
впевненості З000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації",
а також вимог чинного законодавства України.
Застосовні критерії
Критерії, за допомогою яких було оцінено інформацію, містяться в Законі України "Про цінні папери та фондовий
ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV (далі ЗУ № 3480-IV), в Законі України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р.
№ 514-VI та Положенні
про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженому Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826,
та полягають у перевірці та висловленні думки щодо інформації, яка розкрита у Звіті про корпоративне управління
(у складі Звіту керівництва) за відповідний період .
Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що
складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку,
в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог ст.
401 ЗУ № 3480-IV.
Властиві обмеження
Наша перевірка та висловлення думки стосується тільки інформації, яка відображена у Звіті про корпоративне
управління (у складі Звіту керівництва), та не поширюється на Звіт керівництва в цілому.
Конкретна мета
Предметом завдання є перевірка інформації, зазначеної в п. 1-4 ч. 3 ст. 401
ЗУ № 3480-IV, та висловлення думки щодо інформації, зазначеної в п. 5-9 ч. 3
ст. 401 ЗУ № 3480-IV, яка міститься в Звіті про корпоративне управління (у складі Звіту керівництва) Товариства
за 2019 рік, а саме: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; інформація про будь-які
обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення
та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента.
Перегляд виконаної роботи
Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з
надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".
Завдання передбачало виконання процедур для отримання обмеженої впевненості щодо того, чи складений Звіт
про корпоративне управління (у складі Звіту керівництва) за 2019 рік відповідно до вимог ст. 401 ЗУ № 3480-IV.
Під час перевірки проведені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації,
розкритих у вищезазначених Звітах.

Під час виконання завдання ми:
отримали розуміння процесу підготовки Звіту про корпоративне управління;
отримали розуміння середовища функціонування системи корпоративного управління Товариства:
формування Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії;
отримали розуміння форми функціонування системи внутрішнього контролю та системи управління
ризиками;
дослідили зміст функцій та повноважень загальних зборів Товариства;
дослідили повноваження та форми функціонування Наглядової ради;
дослідили повноваження та форми функціонування Правління Товариства;
ознайомились з протоколами засідань Наглядової ради та Правління;
дослідили форми функціонування Ревізора;
ознайомились з документами по призначенню та звільненню посадових осіб;
зіставили інформацію, наведену в Звіті про корпоративне управління, зі Статутом Товариства;
зіставили інформацію про акціонерів, які володіють 5% та більше статутного капіталу, наведену в Звіті про
корпоративне управління, з даними ПАТ "Національний депозитарій України", а також дослідили динаміку зміни
акціонерів.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та подання такої інформації відповідно до
вимог ЗУ № 3480-IV та за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про
корпоративне управління (у складі Звіту керівництва), що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства
або помилки.
Відповідальність фахівця
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації, яка міститься у Звіті про корпоративне
управління, на основі результатів виконаного нами завдання.
Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у
кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів,
який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної
ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, та вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності
та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р.
№ 2258-VIII.
Ми дотримались вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та, відповідно, впровадили в аудиторській
компанії комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо
дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.
Законодавчі та нормативні акти, які регулюють подання та розкриття інформації, яка є предметом нашого
завдання, окрім двох критеріїв, яким вона повинна відповідати, а саме: перелік інформації та обов'язок її
включення до відповідного Звіту, не містять чіткого переліку критеріїв оцінки такої інформації. Тому ми виконали
процедури, які відрізняються за характером і часом та є меншими за обсягом, порівняно з процедурами,
необхідними при виконанні завдання з надання обґрунтованої впевненості. Рівень впевненості, отриманий у
завданні з надання обмеженої впевненості, є значно меншим, порівняно з тим рівнем, який було б отримано у
випадку виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості.
Висновок
Товариством не прийнято Кодекс корпоративного управління.
У Товаристві відсутній окремий підрозділ внутрішнього контролю і внутрішній ревізор/аудитор.
На нашу думку, Звіт про корпоративне управління містить інформацію, розкриття якої вимагається ст. 401 ЗУ №
3480-IV.
Обмеження щодо розповсюдження
Цей Звіт підготовлений виключно для надання до Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків, не
може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюджений між іншими сторонами.
Практикуючий фахівець

Чабан Лідія Іванівна

АФ ТОВ "Консалтінг Лтд"
02125, м. Київ, пр. Визволителів, буд. 3, кім. 20
Номер реєстрації в реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності - 1000
"15" квітня 2020 р.

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

Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи

KM Secure Korp.

001430472

Кількість за видами акцій

Місцезнаходження

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

КАНАДА . . Ontario Province
Richmond Hill 36 Kermeos

241327

67.116376732997

241327

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

Берiнгов Сергiй Борисович

привілейовані
іменні

42824

11.9099467412

42824

0

22145

6.15883080945

22145

0

306296

85.185154283648

306296

0

Монаков Сергiй Владленович

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

359565

14

Права та обов'язки

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

4

5

Кожна акція Товариства надає
акціонеру - її власнику однакову
сукупність прав, включаючи право:
брати участь в управлінні
Товариством, в тому числі брати
участь у Загальних зборах акціонерів
Публічна пропозиція відсутня, допуску
Товариства та голосувати на них
до торгів на біржі немає
через своїх представників з усіх
питань, які належать до компетенції
Загальних зборів акціонерів
Товариства, висувати представника
для участі в органах Товариства,
вносити свої пропозиції до порядку

денного Загальних зборів акціонерів
Товариства;
одержувати інформацію про
діяльність Товариства. На вимогу
акціонера Виконавчий орган (або
корпоративний секретар - у разі його
призначення) зобов'язаний надати
йому для ознайомлення копії
документів, визначених законом або
внутрішніми Положеннями
Товариства, або завірені копії цих
документів. Виготовлення завірених
копій зазначених документів
здійснюється за рахунок акціонера
Товариства. Акціонер зобов'язаний
зберігати конфіденційність
інформації, до якої він має доступ.
На вимогу акціонера йому можуть
бути надані документів про
господарську діяльність Товариства,
крім документів бухгалтерського
обліку, які не стосуються значних
правочинів та правочинів, у
вчиненні яких є заінтересованість,
якщо інше не передбачено законом,
а також документи депозитарного
обліку - в частині операцій, які
здійснювалися у Товаристві за
розпорядженням чи в інтересах
відповідного акціонера (чи його
депонентів), загальної інформації
про випуски цінних паперів, що
обслуговуються у Товаристві, а
також до іншої публічної зведеної
інформації про депозитарний облік,
яка оприлюднюється Товариством.
Особливості доступу до іншої
інформації визначаються
Виконавчим органом Товариства.
Встановлення обмеженого доступу
до фінансової звітності Товариства

та його внутрішніх Положень
забороняється, крім випадків,
визначених законом;
вийти із Товариства шляхом
відчуження належних йому акцій. У
випадку відчуження акцій акціонер
зобов'язаний, у встановлених
законом випадках дотримуватись
вимог щодо переважного права
інших акціонерів Товариства згідно
з положеннями діючого
законодавства України;
вимагати обов'язкового викупу
Товариством всіх або частини
належних йому акцій у випадках та
порядку, передбачених діючим
законодавством України, цим
Статутом та внутрішніми
документами Товариства;
одержати, у разі ліквідації
Товариства, частину вартості майна
Товариства, пропорційну частці
акціонера у статутному капіталі
Товариства;
отримання дивідендів в порядку та у
спосіб встановлений Статутом,
рішенням Загальних зборів та
чинним законодавством;
реалізовувати інші права,
встановлені цим Статутом та
законом.
Акціонери Товариства зобов'язані:
додержуватися Статуту, інших
внутрішніх Положень та документів
Товариства та виконувати рішення
Загальних зборів акціонерів
Товариства та інших органів
управління Товариством;
виконувати свої зобов'язання перед
Товариством, у тому числі пов'язані
з майновою участю, а також вносити

вклади (оплачувати акції) у розмірі,
порядку та засобами, передбаченими
цим Статутом та рішенням
Загальних зборів акціонерів
Товариства щодо розміщення
відповідного випуску акцій
Товариства;
не розголошувати комерційну
таємницю та конфіденційну
інформацію про діяльність
Товариства;
нести інші обов'язки, встановлені
діючим законодавством України,
цим Статутом чи договором між
акціонерами, укладеним в порядку,
визначеному діючим
законодавством України.
за рішенням Загальних зборів
акціонерів може укладатися договір
між Товариством та акціонерами, за
яким на акціонерів покладаються
додаткові обов'язки, у тому числі
обов'язок участі у загальних зборах,
і передбачається відповідальність за
його недотримання.
Переважне право на придбання
акцій, що продаються іншими
акціонерами в товаристві відсутнє.
В Товаристві передбачене
існуванняпереважного права
кожного акціонера на придбання
розміщуваних Товариством акцій
пропорційно частці належних йому
акцій у загальній кількості акцій
Товариства. Порядок реалізації
відповідного права визначається
законом та рішенням Загальних
зборів акціонерів Товариства щодо
розміщення додаткового випуску
акцій.
Уступка переважного права іншим

особам не допускається.
Перелік акціонерів Товариства та
кількість належних їм акцій
міститься в Реєстрі/Переліку
власників цінних паперів, який на
договірній основі складає
професійний учасник - Депозитарна
установа або Центральний
депозитарій.
Обслуговування рахунків акціонерів,
які не уклали договір про
обслуговування рахунку в цінних
паперах, після забезпечення
існування акцій в бездокументарній
формі, виконує на договірній основі
професійний учасник - Депозитарна
установа.
Договір з Депозитарною установою,
а так само договори з іншими
професійними учасниками укладає
Виконавчий орган Товариства
відповідно до потреб Товариства за
погодженням з Наглядовою радою
Товариства.
Примітки

Всі 100% акцій товариства складають статутний капітал товариства.

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

05.01.2011

08/1/11

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000109128

Нацiональна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000109128

Опис

06.11.2018

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Бездокументарнi
iменнi

50.00

360673

18033650.00

100.000000000
000

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Бездокументарнi
iменнi

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється
Емітент не подавав заяв щодо лістингу/делістингу випущених ним цінних паперів на фондових біржах.Додаткових емісій емітент не здійснював. Свідоцтво про
випуск акцій було скасовано внаслідок проведення операцій з конвертаціі акцій внаслідок виділу з товариства іншого товариства.

79/1/2018

14.00

359565

5033910.00

100.000000000
000

Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється
Емітент не подавав заяв щодо лістингу/делістингу випущених ним цінних паперів на фондових біржах.Додаткових емісій емітент не здійснював. Випуск акцій
утворився внаслідок проведення конвертаціі акцій в процесі проведення виділу з товариства іншого товариства.

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

06.11.2018
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

79/1/2018
UA4000109128
359565
5033910.00
323685
35880
0
У емітента існують неголосуючі акції відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року

XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )
Найменування основних
засобів
1.Виробничого призначення
- будівлі та споруди

- машини та обладнання
- транспортні засоби
- земельні ділянки
- інші

2. Невиробничого призначення
- будівлі та споруди

- машини та обладнання
- транспортні засоби
- земельні ділянки

- інестиційна нерухомість
- інші

Усього

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
23907.300
41508.000

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
9.900
0.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
23917.200
41508.000

7.000

6.000

9.900

0.000

16.900

6.000

23898.000

41502.000

0.000

0.000

23898.000

41502.000

2.300

0.000

0.000

0.000

2.300

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3417.000

0.000

0.000

0.000

3417.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3417.000

0.000

0.000

0.000

3417.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

27324.300

41508.000

9.900

0.000

27334.200

41508.000

Пояснення : Амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом протягом оцiночного
строку корисного використання активiв наступним чином: Група основних засобiв
Строк корисної експлуатацiї Будiвлi i споруди 15-60 рокiв Машини та обладнання 510 рокiв Транспортнi засоби 5 рокiв Iншi основнi засоби 1-4 рокiв Строк корисного
використання та методи амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного рiчного
звiтного перiоду i при необхiдностi коригуються. Первiсна вартiсть основних
засобiв, що значаться на балансi Товариства, станом на 31.12.2019 р. складає
476820 тис. грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв, що значаться на балансi Товариства, станом на
31.12.2019 р. складає 41508 тис. грн.
Нарахована амортизацiя основних засобiв, що значаться на балансi Товариства,
станом на 31.12.2019 р. складає 435311 тис. грн.
Ступiнь використання основних засобiв становить 100%.
Обмежень на використання майна емiтента не має.
Протягом звiтного перiоду вiдбулось вибуття основних засобiв внаслідок звернення
стягнення за договором іпотеки.

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

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

-79863

-152361

5034

5034

Статутний капітал (тис.грн.)

5034
5034
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України
Опис
"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
Розрахункова вартість чистих активів(-79863.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(5034.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні
зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний
капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі
155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.

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

Дата
погашення

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
21350.00
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
2328.00
Х
Інші зобов'язання та забезпечення
Х
141289.00
Х
Усього зобов'язань та забезпечень
Х
164967.00
Х
Опис Данi бухгалтерського облiку зобов'язань вiдповiдають даним фiнансової звiтностi та становлять:
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення:
Вiдстроченi податковi зобов'язання - 5332 тис.грн.
Пенсiйнi зобов'язання - 1890 тис.грн.
Поточнi зобов'язання:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 368 тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом - 21350 тис.грн.
- розрахунками зi страхування - 10 тис.грн.
- розрахунками з оплати працi - 38 тис.грн.
Поточнi забезпечення - 136 тис.грн.
Доходи майбутнiх перiодiв - 104339 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 31504 тис.грн.

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Публiчне акцiонерне товариство
30370711
04107 УКРАЇНА . м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Рішення № 2092
НКЦПФР
01.10.2013
(044) 591-04-00
(044) 591-04-00
Депозитарна діяльність центрального депозитарію
З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.
ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Державна органiзацiя (установа, заклад)
21676262
03150 УКРАЇНА . 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
ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Державна органiзацiя (установа, заклад)
21676262
03150 УКРАЇНА . м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
DR/00001/APA
НКЦПФР
18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку
Оприлюднення регульованої інформації
ТОВ "Консалтінг Лтд"

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
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 вiдповiдальнiстю
19029087
02125 м. Київ . м. Київ пр. Визволителів, буд. 3, кім. 20
1000
Аудиторська палата України
29.09.2016
044-290-58-56
067 236-17-98
Аудитор
Надання висновку щодо річного звіту керівництва
Товариство з обмеженою віповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
24381627
03150 м. Київ Печерський р-н м. Київ вул.Червоноармійська, буд.65, оф.410
АЕ 263371
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
24.09.2013
(044) 289-10-70
(044) 289-34-78
Депозитарна діяльність депозитарної установи
Послуги з обслуговування рахунків власників акцій, які не обрали
депозитарну установу для подальшого обслуговування

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЗАР"
Територія М. КИЇВ
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОННИХ
КОМПОНЕНТІВ
Середня кількість працівників 7
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 04136 м. Київ Подiльський р-н м.Київ вул.Пiвнiчно-Сирецька, 3,
т.(044) 205-34-56
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

2020

Коди
01
01
14314038
8038500000
111

за КВЕД

26.11

V

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

Актив
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1

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

Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

46

36

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020

53
7
-23905
87026
63121
3417
8673
5256
--

53
17
-41509
476820
435311
-----

1030

--

--

1035
1040
1045
1090
1095

----27368

----41545

1100

4099

3762

1101
1103
1104
1110

3415
641
43
--

3121
641
---

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
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

1125

17924

14890

1130

182

9

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи

1135
1136
1155
1160
1165
1167
1170
1190
1195
1200

12
4
1744
-51
51
--24012
1526

4
4
24144
-52
52
--42861
698

вибуття
Баланс
Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
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
Пенсійні зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1300

52906

85104

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400

5034

5034

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

18556
---175951
---152361

28072
---112969
---79863

1500

1825

5332

1505
1510
1515
1520
1525
1595

376
----2201

1890
----7222

1600

--

--

1610

148107

--

1615
1620
1621
1625
1630

16024
10615
-36
199

368
21350
-10
38

1635

194

--

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

1660
1665
1690
1695

25855
-2036
203066

136
104339
31504
157745

1700

--

--

Баланс

1900

52906

85104

д/н
Голова правління

________________

Яніцький Василь Костянтинович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

д/н

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КВАЗАР"

за ЄДРПОУ

2020

Коди
01
01
14314038

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

Код за ДКУД

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

473

28229

2050

(357)

(13621)

2090

116

14608

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
59348
(2497)
(142)
(14536)

(--)
62318
(8401)
(410)
(115008)

2190

42289

--

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(--)
--6214
(--)
(828)
(--)

(46893)
--10656
(--)
(--)
(6)

2290

47675

--

2295
2300

(--)
-3507

(36243)
-1353

2305

--

--

2350

44168

--

2355

(--)

(37596)

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)

1801003

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
9516
---

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

-9516

---

2455

--

--

2460
2465

9516
53684

--37596

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
338
1361
306
10551
10149
22705

За аналогічний
період попереднього
року
4
3400
6894
3193
3377
130881
147745

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
359565
359565
122.83731730

За аналогічний
період попереднього
року
4
359565
359565
(104.55967630)

2615

122.83731730

(104.55967630)

2650

--

--

д/н
Голова правління

________________

Яніцький Василь Костянтинович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

д/н

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЗАР"

за ЄДРПОУ

2020

Коди
01
01
14314038

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 авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
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

--

27307

3005
3006
3010
3015
3020
3035
3040
3095

--4
-14
-37
--

--71
4
-408
2250
--

3100

(--)

(15006)

3105
3110
3115
3117
3118
3140
3145
3190
3195

(--)
(4)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(50)
1

(8195)
(3178)
(4591)
(1113)
(3478)
(84)
(94)
(670)
-1778

3200

--

--

3205

--

--

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

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

(89)
(--)
(--)
-89

3300

--

--

3305
3340

---

1861
--

3345

(--)

(84)

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

-(--)
(--)
-1
51
-52

600
(--)
(--)
1177
-690
741
-51

д/н
Голова правління

________________

Янiцький Василь Костянтинович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

д/н

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КВАЗАР"

за ЄДРПОУ

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
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
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

2020

Коди
01
01
14314038

Код за ДКУД

НерозподілеЗареєстний
рований Капітал ДодатРезерНеопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
й)
тий
капітал
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
5034
18556
---175951
---

10
-152361

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

258
--

---

---

258
--

4095

5034

18556

--

--

-175693

--

--

-152103

4100

--

--

--

--

44168

--

--

44168

4110

--

9516

--

--

18556

--

--

28072

4111

--

9516

--

--

18556

--

--

28072

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--5034

-9516
28072

----

----

-62724
-112969

----

----

-72240
-79863

________________

Янiцький Василь Костянтинович

(підпис)

Головний бухгалтер

Всього

4005

д/н
Голова правління

1801005

________________
(підпис)

д/н

XVI. Твердження щодо річної інформації
Заява про відповідальність керівництва
щодо підготовки та затвердження фінансової звітності
Приватне акціонерне товариство "Квазар", (далі - Компанія) зареєстрована
в Україні 25.06.1993 р.
Керівництво Компанії несе відповідальність за підготовку цієї фінансової звітності, яка достовірно відображає в
всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2018 р. і результати його діяльності, рух
грошових коштів та зміни у власному капіталі за рік, який закінчився цією датою, а також за розкриття основних
принципів облікової політики та іншої пояснювальної інформації, відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ).
При підготовці фінансової звітності Керівництво несе відповідальність за:
належний вибір та застосування облікової політики;
представлення інформації, зокрема, даних про облікову політику, у формі, що забезпечує прийнятність,
достовірність, зіставність та зрозумілість такої інформації;
додаткове розкриття інформації у випадках, коли виконання вимог МСФЗ є недостатнім для розуміння
користувачами впливу конкретних операцій, інших подій та умов на фінансовий стан та фінансові показники
діяльності Компанії;
здійснення оцінки щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Керівництво, в межах своєї компетенції, також несе відповідальність за:
розробку, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у всіх
підрозділах Компанії;
ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час продемонструвати та пояснити
операції Компанії та розкрити інформацію з достатньою точністю щодо її фінансового стану і надає Керівництву
можливість забезпечити відповідність фінансової звітності Компанії вимогам МСФЗ;
ведення облікової документації відповідно до вимог місцевого законодавства та стандартів
бухгалтерського обліку України;
застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Компанії;
запобігання і виявлення випадків шахрайства та інших порушень.
Фінансова звітність за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2019 року була затверджена 17 лютого 2020 р. від
імені керівництва Компанії.
Голова Правління ________________________ Яніцький Василь Костянтинович

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
22.03.2019
22.03.2019

Вид інформації

3
Відомості про проведення загальних зборів

