Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний
директор

Кахута Вiктор Федорович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

19.04.2018

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Центр компютерних технологiй "IнфоПлюс"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
16400836
4. Місцезнаходження
м. Київ , Печерський, 01015, Київ, Лейпцизька, 3а
5. Міжміський код, телефон та факс
0442995822 0443511625
6. Електронна поштова адреса
office@infoplus.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2017
(дата)

2. Річна інформація опублікована
у

Вiдомостi НКЦПФР 73

17.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці infoplus.kiev.ua в мережі Інтернет 19.04.2018
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. 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 за станом на кінець звітного року
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
н/д

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Центр компютерних технологiй "IнфоПлюс"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 400289
3. Дата проведення державної реєстрації
23.01.1997
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
300000.0
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
39
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
62.01 Комп'ютерне програмування
58.29 Видання iншого програмного забезпечення
62.02 Консультування з питань iнформатизацiї
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26006148964
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку
380805

6) поточний рахунок
26003148967

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування
юридичної особи
засновника та/або
учасника

Відсоток акцій (часток, паїв),
Ідентифікаційний код
які належать засновнику та/або
юридичної особи засновника Місцезнаходження
учаснику (від загальної
та/або учасника
кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

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

Кахута Вiктор Федорович

50.88

Кахута Iгор Вiкторович

49.12

Усього

100.00

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кахута Вiктор Федорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
301229
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння ЗАТ "IнфоПлюс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.04.2011 9
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та контрактом №01/2011 на управлiння
товариством вiд 05.04.2011 р.
Посадову особу вiдкликано та обрано повторно на посаду Генерального директора на пiдставi
рiшення загальних зборiв
акцiонерiв вiд 05.04.2011.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди, про наявнiсть
iнших посад на будь яких iнших пiдприємствах.
Iншої iнформацiї, що пiдлягає до розкриття, Товариство не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iвашина Вячеслав Федорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
933945
4) рік народження**
1955
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Київське ОКБО "Хiмавтоматика", завiдуючий сектором
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.01.1997 н/а
9) Опис
Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними
документами Товариства. Протягом звiтнього перiоду змiни в персональному складi не
вiдбувалися. Посадова особа не притягувалась до криминальної та адмiнiстративної
вiдповiдальностi, в т.ч. на протязi 3-х рокiв, за корисливi та посадовi злочини, непогашеної
судимостi не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний
директор

Кахута Вiктор Федорович

301229

15264

50.88

15264

0

0

0

15264

50.88

15264

0

0

0

Ідентифікаційний код Кількість
юридичної особи
акцій (шт.)

Усього

Кількість за видами акцій

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента
(для публічних акціонерних товариств)
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості акцій
(у відсотках)

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

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості акцій
(у відсотках)

Кахута Вiктор Федорович

15264

Кахута Iгор Вiкторович

Місцезнаходження

Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

50.88

15264

0

14736

49.12

14736

0

30000.0

100.0

30000.0

0.0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
24.03.2017
100
Дата складання перелiку акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Центр комп’ютерних
технологiй “IнфоПлюс”, якi мають право на участь у загаль¬них зборах: 20.03.2017 р.
Станом на 24 березня 2017 року Приватним акцiонерним товариством “Центр комп’ютерних
технологiй “IнфоПлюс” (далi – АТ “IнфоПлюс”, Товариство) випу¬щено 30 000 (тридцять тисяч)
простих iменних акцiй рiвної номiнальної варто¬стi, якi нале-жать 2 (двом) акцiонерам.
Статутний фонд Товариства становить 300 000,0 (триста тисяч) гривень.
У Загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Центр комп’ютерних
технологiй “IнфоПлюс” беруть участь 2 (два) акцiонера, перелiк яких наведено у Протоколi
реєстрацiї акцiонерiв (додаток № 1 до цього Протоколу) i якi в сукупностi володiють 30 000
голосами, що становить 100% голосiв вiд за¬гальної кiль-костi акцiонерiв Товариства.
Вiдповiдно до статтi 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» За¬гальнi збори визнаються
правомочними, якщо в них беруть участь акцiонери, що мають вiд-повiдно до Статуту Товариства
бiльш як 60 вiдсоткiв голосiв.
На пiдставi наведеного вище Загальнi збори Приватного акцiонерного това¬рис-тва “Центр
комп’ютерних технологiй “IнфоПлюс” мають кворум.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiо-нерiв. Обрання
головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-госпо-дарської дiяльностi
Товариства за 2016 рiк.
3. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
4. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у
2016 роцi.
5. Визначення розмiру, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, дати складання перелiку акцiонерiв,
якi мають право на отримання дивiдендiв.
6. Внесення та затвердження змiн до статуту Приватного акцiонерного товариства “Центр
комп’ютерних технологiй “IнфоПлюс”, шляхом викладення його в новiй редакцiї.
7. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Приватним акцiонерним
товариством “Центр комп’ютерних технологiй “IнфоПлюс” протягом року.
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв ак-цiонерiв. Обрання
головуючого та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
Слухали:
Кахуту I.В., який з питання порядку проведення Загальних зборiв акцiоне¬рiв запропонував обрати
лiчильну комiсiю у складi голови комiсiї Мокрякова Артема Миколайовича, секретаря комiсiї
Матвiєнко Марини Миколаївни, члена комiсiї Iва-шини Алли Петрiвни.
Голосували (2 акцiонера , якi разом володiють 100% голосуючих акцiй):
Рiшення Кiлькiсть акцiонерiв, осiб. Кiлькiсть голосуючих акцiй, %
«за» 2 100
«проти» 0 0
«утримались» 0 0
Вирiшили:
Обрати лiчильну комiсiю у складi голови комiсiї Мокрякова Артема Мико¬лайо-вича, секретаря
комiсiї Матвiєнко Марини Миколаївни, члена комiсiї Iва¬шини Алли Петрiвни.
Слухали:
Кахуту I.В., який запропонував обрати головою Загальних зборiв Кахуту В.Ф.
Голосували (2 акцiонера, якi разом володiють 100% голосуючих акцiй):
Рiшення Кiлькiсть акцiонерiв, осiб. Кiлькiсть голосуючих акцiй, %
«за» 2 100
«проти» 0 0
«утримались» 0 0
Вирiшили:

Обрати головою Загальних зборiв Товариства Кахуту В.Ф.
Слухали:
Кахуту В.Ф., який запропонував обрати секретарем Загальних зборiв Това¬рис-тва Кахуту I.В.
Голосували (2 акцiонера, якi разом володiють 100% голосуючих акцiй):
Рiшення Кiлькiсть акцiонерiв, осiб. Кiлькiсть голосуючих акцiй, %
«за» 2 100
«проти» 0 0
«утримались» 0 0
Вирiшили:
Обрати секретарем Загальних зборiв Товариства Кахуту I.В.
2. Звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дi-яльностi Товариства за 2016
рiк.
Слухали:
Генерального директора АТ “IнфоПлюс” Кахуту В.Ф., який доповiв про ре-зультати фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
Кахуту I.В., який запропонував прийняти до вiдома звiт Генерального директора АТ “IнфоПлюс”.
Голосували (2 акцiонера, якi разом володiють 100% голосуючих акцiй):
Рiшення Кiлькiсть акцiонерiв, осiб. Кiлькiсть голосуючих акцiй, %
«за» 2 100
«проти» 0 0
«утримались» 0 0
Вирiшили:
Прийняти до вiдома звiт Генерального директора АТ “IнфоПлюс”.
3. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
Слухали:
Кахуту I.В., який запропонував Затвердити Рiчний звiт та баланс АТ “Iнфо-Плюс” за 2016 р.
Голосували (2 акцiонера, якi разом володiють 100% голосуючих акцiй):
Рiшення Кiлькiсть акцiонерiв, осiб. Кiлькiсть голосуючих акцiй, %
«за» 2 100
«проти» 0 0
«утримались» 0 0
Вирiшили:
Затвердити Рiчний звiт та баланс АТ “IнфоПлюс” за 2016 рiк.
4. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Това¬рис-тва за пiдсумками роботи в
2016 роцi.
Слухали:
Кахуту В.Ф., який запропонував нерозподiлений прибуток на кiнець 2016 ро¬ку, який становить 3
541 149,02 гривень, розподiлити наступним чином:
- 3 540 000,0 (три мiльйони п’ятсот сорок тисяч) гривень нерозподiле¬ного прибутку Товариства на
кiнець 2016 року направити на виплату дивiдендiв акцi¬оне-рам Товариства, що складає 118,0 (сто
вiсiмнадцять) гривень на одну просту iменну акцiю, вiдповiдно до кiлькостi акцiй кожного
акцiонера.
- 1 149,02 (одна тисяча сто сорок дев’ять гривень грн. 02 коп.) нерозпо¬дiле-ного прибутку
Товариства на кiнець 2016 року залишити нерозподiле¬ним.
Голосували (2 акцiонера, якi разом володiють 100% голосуючих акцiй):
Рiшення Кiлькiсть акцiонерiв, осiб. Кiлькiсть голосуючих акцiй, %
«за» 2 100
«проти» 0 0
«утримались» 0 0
Вирiшили:
Розподiлити нерозподiлений прибуток на кiнець 2016 року, який становить 3 541 149,02 гривень,
розподiлити наступним чином:
- 3 540 000,0 (три мiльйони п’ятсот сорок тисяч) гривень нерозподiле¬ного прибутку Товариства на
кiнець 2016 року направити на виплату дивiдендiв акцi¬оне-рам Товариства, що складає 118,0 (сто
вiсiмнадцять) гривень на одну просту iменну акцiю, вiдповiдно до кiлькостi акцiй кожного
акцiонера.
- 1 149,02 (одна тисяча сто сорок дев’ять гривень грн. 02 коп.) нерозпо-дiленого прибутку
Товариства на кiнець 2016 року залишити нерозподiле¬ним.
5. Визначення розмiру, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, дати складання перелiку акцiонерiв,
якi мають право на отримання дивiдендiв
Слухали:
Кахуту I.В., який запропонував виплатити дивiденди, у розмiрi 3 540 000,0 (три мiльйони п’ятсот
сорок тисяч) гривень, що складає 118,0 (сто вiсiмнадцять) гривень на одну просту iменну акцiю,

вiдповiдно до кiлькостi акцiй кожного акцiонера, з урахуванням наступного:
1. Визначити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 30 березня
2017 року.
2. Дивiденди виплачувати виключно грошовими коштами згiдно з перелiком акцiонерiв, якi мають
право на отримання дивiдендiв, складеним станом на 30.03.2017 р.
3. Дивiденди виплачувати безпосередньо акцiонерам, зазначеним у перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, починаючи з дати отримання такого перелiку, шляхом переказу коштiв
Товариством на грошовi рахунки акцiо¬нерiв (банкiвськi рахунки, iнформацiя про якi зазначена в
перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв) та/або шляхом поштових переказiв
на адреси акцiонерiв, зазначенi в перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв (у
разi якщо перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, не мiстить iнформацiї про
банкiвський рахунок).
4. Виплату дивiдендiв завершити до 24.09.2017 р.
5. Доручити Генерально¬му директору Товариства персонально повiдомити акцiонерiв про
прийняте загальними зборами рiшення щодо порядку виплати дивiдендiв протягом 10 днiв з
моменту прийняття вiдповiдного рiшення.
Голосували (2 акцiонера, якi разом володiють 100% голосуючих акцiй):
Рiшення Кiлькiсть акцiонерiв, осiб. Кiлькiсть голосуючих акцiй, %
«за» 2 100
«проти» 0 0
«утримались» 0 0
Вирiшили:
Виплатити дивiденди, у розмiрi 3 540 000,0 (три мiльйони п’ятсот сорок тисяч) гривень, що складає
118,0 (сто вiсiмнадцять) гривень на одну просту iменну акцiю, вiдпо¬вiдно до кiлькостi акцiй
кожного акцiонера, з урахуванням наступного:
1. Визначити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 30 березня
2017 року.
2. Дивiденди виплачувати виключно грошовими коштами згiдно з перелiком акцiонерiв, якi мають
право на отримання дивiдендiв, складеним станом на 30.03.2017 р.
3. Дивiденди виплачувати безпосередньо акцiонерам, зазначеним у перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, починаючи з дати отримання такого перелiку, шляхом переказу коштiв
Товариством на грошовi рахунки отриму¬вачiв (банкiвськi рахунки, iнфор¬мацiя про якi зазначена в
перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання дивi¬дендiв) та/або шляхом поштових переказiв
на адреси акцiонерiв, зазначенi в пере¬лiку акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв (у
разi якщо перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, не мiстить iнформацiї про
банкiвський рахунок).
4. Виплату дивiдендiв завершити до 24.09.2017 р.
5. Доручити Генерально¬му директору Товариства персонально повiдомити акцiонерiв про
прийняте загальними зборами рiшення щодо порядку виплати дивiдендiв протягом 10 днiв з
моменту прийняття вiдповiдного рiшення.
6. Внесення та затвердження змiн до статуту Приватного акцiонер¬ного товариства “Центр
комп’ютерних технологiй “IнфоПлюс”, шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Слухали:
Кахуту I.В., який повiдомив, що вiдповiдно до Наказу Державного комiтету України з питань
технiчного регулювання та споживчої полiтики «Про затверджен¬ня та скасування нацiональних
класифiкаторiв» № 457 вiд 11.10.2010 року з 01 сiчня 2012 року набрав чинностi нацiональний
класифiкатор України ДК 009:2010 "Класи-фiкацiя видiв економiчної дiяльностi" (далi – КВЕД2010), у зв’язку з чим виникла необхiднiсть внесення змiн до Роздiлу 3 Статуту Товариства «Мета та
пред¬мет дiяльностi Товариства» з метою приведення предмету дiяльностi Това¬риства до вимог
КВЕД-2010, у зв’язку з чим запропонував:
1. Внести змiни до Статуту Приватного акцiонерного товариства “Центр ком-п’ютерних технологiй
“IнфоПлюс” шляхом викладення його в новiй редакцiї.
2. Уповноважити Генерального директора АТ “IнфоПлюс” пiдписати Статут То-вариства в новiй
редакцiї та здiйснити всi необхiднi дiї, направленi на його держав¬ну реєстрацiю вiдповiдно до
вимог законодавства України.
Голосували (2 акцiонера, якi разом володiють 100% голосуючих акцiй):
Рiшення Кiлькiсть акцiонерiв, осiб. Кiлькiсть голосуючих акцiй, %
«за» 2 100
«проти» 0 0
«утримались» 0 0
Вирiшили:
Внести змiни до Статуту Приватного акцiонерного товариства “Центр комп’ю-терних технологiй
“IнфоПлюс”. Затвердити Статут Приватного акцiонерного това-риства “Центр комп’ютерних

технологiй “IнфоПлюс” (нова редакцiя).
Уповноважити Генерального директора АТ “IнфоПлюс” пiдписати Статут Това-риства в новiй
редакцiї та здiйснити всi необхiднi дiї, направленi на його державну реєс¬трацiю вiдповiдно до
вимог законодавства України.
7. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиня¬тися Приватним акцiонерним
товариством “Центр комп’ютерних технологiй “Iнфо-Плюс” протягом року.
Слухали:
Кахуту В.Ф., який у зв’язку з тим, що на дату проведення Загальних зборiв неможливо визначити,
якi значнi правочини вчинятимуться Товариством у ходi по-точної господарської дiяльностi,
запропонував прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть
вчинятися Товариством з предмету нап-рямкiв дiяльностi Товариства, передбачених Статутом, в
перiод з 24.03.2017 року до 24.03.2018 року i гранична сукупна вартiсть яких не може перевищувати
150 000 000,0 (сто п’ятдесят мiльйонiв) гривень.
Голосували (2 акцiонера, якi разом володiють 100% голосуючих акцiй):
Рiшення Кiлькiсть акцiонерiв, осiб. Кiлькiсть голосуючих акцiй, %
«за» 2 100
«проти» 0 0
«утримались» 0 0
Вирiшили:
Схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Приватним акцiонерним товариством “Центр
комп’ютерних технологiй “IнфоПлюс” з предмету напрямкiв дiяльностi, передбачених Статутом, в
перiод вiд 24.03.2017 ро¬ку до 24.03.2018 року i гранична сукупна вартiсть яких не може
перевищувати 150 000 000,0 (сто п’ятдесят мiльйонiв) гривень.
Голова Загальних зборiв Кахута В.Ф.
Секретар Загальних зборiв Кахута I.В.
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

Публiчне акцiонерне товариство АТ "Райффайзен Банк Аваль"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14305909

Місцезнаходження

01011 Україна м. Київ Печерський Київ Лєскова, 9

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АЕ № 263201

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.08.2013

Міжміський код та телефон

0444987933

Факс

0444987934

Вид діяльності

Провадження депозитарної дiяльностi

Опис

Мiж акцiонерами та депозитарною установою укладено договора про
обслуговування рахункiв в цiнних паперах

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

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй
України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський Київ вул. Нижнiй Вал 17/8, м.
Київ, 04071

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АВ №189650

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

0442796540

Факс

0442791322

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

З Центральним депозитарiєм укладено договiр про обслуговування
випускiв цiнних паперiв шляхом приєднання до запропонованих
Центральним депозитарiєм умов договору про обслуговування
випускiв цiнних паперiв

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

27.02.1998

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3

4

5

6

7

8

9

10

67/10/1/98

Територiальне
управлiння
Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондового ринку в
м.Києвi та Київськiй
областi

данi вiдсутнi

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

200.00

100

20000.00

100.00

1219/10/1/98

Опис

25.11.2004

Форма
існування та
форма випуску

2

Опис

14.12.1998

Тип цінного
паперу

341/10/1/2004

Опис

Акцiї АТ "IНФОПЛЮС" не знаходяться у лiстингу органiзаторiв торгiвлi. Торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась
Територiальне
управлiння
Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондового ринку в
м.Києвi та Київськiй
областi

данi вiдсутнi

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10.00

2000

20000.00

100.00

Акцiї АТ "IНФОПЛЮС" не знаходяться у лiстингу органiзаторiв торгiвлi. Торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась
Територiальне
управлiння
Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондового ринку в
м.Києвi та Київськiй
областi

UA4000058101

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10.00

30000

300000.00

Акцiї АТ "IНФОПЛЮС" не знаходяться у лiстингу органiзаторiв торгiвлi. Торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась

100.00

04.05.2011

181/10/1/11

Опис

Територiальне
управлiння
Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондового ринку в м.
Києвi та Київськiй
областi

UA4000119317

Акція проста
бездокументарна
іменна

Документарні
іменні

10.00

30000

300000.00

Акцiї АТ "IнфоПлюс" не знаходяться у лiстингу органiзаторiв торгiвлi. Торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась

100.00

XI. Опис бізнесу
Товариство започаткувало свою дiяльнiсть як Закрите акцiонерне товариство "Центр
компютерних технологiй "IнфоПлюс" з дати державної реєстрацiї - 23 сiчня 1997 року. Станом на
дату складання рiчного звiту товариство є правонаступником Закритого акцiонерного товариства
"Центр компютерних технологiй "IнфоПлюс" i продовжує свою дiяльнiсть як Приватне
акцiонерне товариство "Центр компютерних технологiй "IнфоПлюс".
Фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв товариство не має.
Кiлькiсть працiвникiв станом на 01.01.2017 р. – 32, в тому числi за сумiсництвом - 0. Кiлькiсть
працiвникiв станом на 31.12.2017 р – 39, в тому числi за сумiсництвом – 0. Мiсячний фонд оплати
працi станом на 01.01.2017 р. – 255,3 тис. грн. Мiсячний фонд оплати працi станом на 31.12.2017
р.- 310,0 тис грн. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2017 рiк склала 39
людини, середньооблiкова чисельнiсть позаштатних (працюючих за сумiсництвом) - 0 людей
Не належить
Спiльної дiяльностi товариство не здiйснювало
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб вiдсутнi.
Фiнансова звiтнiсть складається товариством вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку, iнших нормативно-правових актiв, облiкової полiтики Товариства.
При складаннi фiнансової звiтностi встановлено кордон iстотностi в розмiрi 100 грн.
Основним засобом визнавається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання
(експлуатацiї), установлений комiсiєю згiдно наказу, бiльше року (або операцiйного циклу, якщо
вiн бiльше року), а вартiсна оцiнка якого дорiвнює сумi, що перевищує 6 000 грн.
До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться активи, вiдмiннi вiд основних
засобiв (на пiдставi класифiкацiї, поданої в пунктi 5 П(С)БО 7 "Основнi засоби" i пунктi 4 цього
наказу), вартiсна оцiнка яких дорiвнює сумi, що не перевищує 6000 грн.
Установлено такi методи нарахування амортизацiї для для цiлей бухгалтерського та податкового
облiку:
- основних засобiв - прямолiнiйний метод;
- нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод;
- малоцiнних необоротних матерiальних активiв - у розмiрi 100%-вої їх вартостi в першому мiсяцi
використання об'єкта;
Термiни корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв встановлюється
наказом по пiдприємству при визнаннi цього об?єкта активом (при зарахуваннi на баланс).
Установлено такi методи оцiнки вибуття запасiв:
- при продажу товарiв - iдентифiкацiйний метод;
- при передачi запасiв у виробництво - метод середньої собiвартостi;
Суму резерву сумнiвних боргiв установленои на пiдставi класифiкацiї дебiторської
заборгованостi за продукцiю, товари, послуги за термiнами її непогашення.
Резервування коштiв для здiйснення наступних витрат та платежiв не проводиться.
Облiк витрат здiйснюється з використанням рахункiв 8 i 9 класiв таким чином:

- витрати основних матерiалiв та виробничих послуг стороннiх контрагентiв списується
безпосередньо на рахунок 23 на вiдповiднi вироби, роботи та наданi послуги з промiжним
вiдображенням на рахунках класу 8;
- всi iншi витрати, за винятком адмiнiстративних, узагальнювати на рахунку 91 з промiжним
вiдображенням на рахунках класу 8;
Вiдстроченi податковi активи та зобов?язання в промiжнiй фiнансовiй звiтностi не
вiдображаются.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням та
ремонтом об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством.
Основними у дiяльностi емiтента є:
- Комп'ютерне програмування;
- Видання iншого програмного забезпечення;
- Консультування з питань iнформатизацiї;
- iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i комп'ютерних систем;
- Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть;
- Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук.
У 2011 роцi було придбано авторськi права на службовий твiр "Компютерна програма "Система
електронного документообiгу АКСОД. Програмне забезпечення АКСОД WEB" загальною
вартiстю 2 402,0 тис. грн., авторськi права на службовий твiр "Система електронного
документообiгу АКСОД. Програмне забезпечення АКСОД Корпоративний" загальною вартiстю
502,0 тис. грн, за 2011-2012 рр. було придбано технiчного обладнання загальною вартiстю 428,3
тис. грн.
н/д
Сукупна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2017 р. (включаючи нематерiальнi активи)
пiдприємства складає 7783,4 тис.грн.
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, пов' язанi з роботою в умовах реформування
економiки, яке вiдбувається у останнi роки i викликає тимчасовi труднощi, пов'язанi з швидким
вивченням нових вимог законодавства i запровадження їх у практику господарювання,
фiнансового планування i облiку
Штрафних санкцiй у 2017 роцi пiдприємство не отримувало, фактiв порушень законодавства не
зафiксовано
Товариство використовує виключно власнi кошти
Загальна вартiсть укладених, але не виконаних договорiв на кiнець 2017 р. становить 5 002 808,0
грн. Строки виконання цих договорiв закiнчуються у 2018-2020 р. Орiєтновний очiкуванинй
прибуток вiд цих договорiв становить: 500 000,0 грн.

Товариство намагається здiйсювати розширення обсягiв надання послуг i пiдтримувати
прибуткову дiяльнiсть.
Емiтент на даний час не бере участi у дослiдженнях та розробках або їх фiнансуваннi.
Судових справ, стороною яких виступає емiтент, немає.
н/д

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

8098.2

7783.4

3367.9

3367.9

11466.1

11151.3

0.0

0.0

3367.9

3367.9

2317.0

3367.9

0.0

0.0

970.5

1757.5

1. Виробничого
призначення:
будівлі та
споруди

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

машини та
обладнання

970.5

транспортні
засоби

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0

0

0

7127.7

6340.7

0.0

0.0

7127.7

6340.7

2. Невиробничого
призначення:

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

будівлі та
споруди

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

машини та
обладнання

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

транспортні
засоби

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8098.2

7783.4

3367.9

3367.9

11466.1

11151.3

земельні ділянки
інші

інші
Усього

Опис Основнi засоби на Товариствi використовуються протягом термiну їх корисної дiї. Первiсна
вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2017 р. складає 13509,5 тис. грн. До
основних засобiв, згiдно з формою № 1-м Баланс, вiдноситься також нематерiальнi активи,
первiсна вартiсть яких станом на 31.12.2017 р. складає 10654.2 тис. грн. Станом на 31.12.2017 р.
сума нарахованого зносу склала 5 748,1 тис. грн.. Нарахування амортизацiї здiйснюється
прямолiнiйним методом. У заставу основнi засоби не надавалися.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

8048.1

4501.4

Статутний капітал
(тис. грн.)

300.0

300.0

Скоригований
статутний капітал (тис.
грн)

300.0

300.0

Опис

З економiчної точки зору чистi активи втiлюють в себе вартiсть майна товариства, вiльного
вiд боргових зобов'язань. Чистi активи розраховуються, як активи пiдприємства за винятком
його зобов'язань. Їх вартiсть розраховується на основi данних балансу згiдно
Методрекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення 485 вiд 17.11.04р.).

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв (8048,1 тис.грн.) бiльше скоригованого статутного
капiталу (300,0 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на
кiнець року.

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

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0.0

X

X

X

0.0

X

X

за облігаціями (за
кожним випуском):

X

0.0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0.0

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0.0

X

X

за векселями (всього)

X

0.0

X

X

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

X

0.0

X

X

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

X

0.0

X

X

Податкові зобов'язання

X

2339.5

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0.0

X

X

Інші зобов’язання та
забезпечення

X

36.7

X

X

Усього зобов’язань та
забезпечень

X

25485.5

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за
цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Зобов’язання Товариства складають 25485,5 тис. грн. В цiй статтi облiковується
зобов’язання за виплатою авторської винагороди, не виплаченi (у зв’язку з ненастанням
строку виплати) в кiнцi року, зобов’язання за податками (ПДВ), термiн сплати яких настає
в наступному звiтному перiодi, неоплаченi послуги стороннiх органiзацiй по субпiдрядним
договорам та iн.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

Приватне пiдприємство
«АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ
«РЕЙТИНГ-АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

30687076
45000, Волинська обл., м. Ковель,
вул. Незалежностi, 101

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4129 26.03.2008

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України

0382
26.09.2013

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту

30/03-2
30.03.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

30.03.2018
17.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

17.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

9300

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Приватне пiдприємство
«АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ
«РЕЙТИНГ-АУДИТ»
30687076
45000, Волинська обл., м. Ковель,
вул. Незалежностi, 101
4129 26.03.2008

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України

0382
26.09.2013

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту

30/03-2
30.03.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

30.03.2018
17.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

17.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

9300

Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
''ЦЕНТР КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГIЙ "IНФОПЛЮС"
станом на 31 грудня 2017 року
Адресат: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, власники цiнних паперiв, керiв-ництво АТ
"IНФОПЛЮС".
§ 1. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
1.1. Основнi вiдомостi про юридичну особу:
Найменування
повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЦЕНТР КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГIЙ "IНФОПЛЮС"
скорочене найменування: АТ "IНФОПЛЮС"
органiзацiйно-правова форма: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
код за ЄДРПОУ: 16400836
далi за текстом: Товариство або емiтент
Данi витягу з ЄДР (виписки, свiдоцтва)
серiя, номер: Витяг б/н
номер запису: 1 067 120 0000 000469
дата державної реєстрацiї: 23.01.1997
орган, що видав свiдоцтво: Днiпровська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
Мiсцезнаходження
мiсцезнаходження згiдно з
реєстрацiйними документами: Україна, 02660, м. Київ, Днiпровський р-н, вул. Євгена Сверстюка, 15
адреса для поштових повiдомлень: Україна, 02660, м. Київ, Днiпровський р-н, вул. Євгена Сверстюка, 15
Контактнi реквiзити
тел./факс: (044) 517-78-65, 517-54-71
веб-сайт: infoplus.ua
електронна поштова адреса: office@infoplus.com.ua
Керiвник Кахута Вiктор Федорович
Головний бухгалтер Iвашина Вячеслав Федорович
Кiлькiсть працiвникiв 39 особи
Мале пiдприємство “Iнфоплюс” було створено фiзичними особами - громадянами України (протокол №1 вiд
04.01.1992 р.). Мале пiдприємство “Iнфоплюс” було зареєстровано 06.02.1992 р. Закрите акцiонерне товариство
"Центр комп'ютерних технологiй "IнфоПлюс" було створено фiзичними особами - громадянами України шляхом
реорганiзацiї Малого пiдприємства “Iнфоплюс” (протокол №1 вiд 17.01.1997 р.). Закрите акцiонерне товариство
“Центр комп’ютерних технологiй “IнфоПлюс” зареєстроване 23 сiчня 1997 року.
Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 05 квiтня 2011 року прийнято рiшення про змiну найменування
Закритого акцiонерного товариства “Центр комп’ютерних технологiй “IнфоПлюс” на Приватне акцiонерне
товариство “Центр комп’ютерних технологiй “IнфоПлюс”. Приватне акцiонерне товариство “Центр комп’ютерних
технологiй “IнфоПлюс” є правонаступником за всiма правами та обов’язками Закритого акцiонерного товариства
“Центр комп’ютерних технологiй “IнфоПлюс”. Основною метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку в
iнтересах Товариства та його акцiонерiв.
Змiни до статутних документiв:
Дата Суть змiн
21.03.2016 Зареєстровано змiни до Статуту, пов'язанi iз змiною назви вулицi мiсцезнаходження Товариства.

Основнi види дiяльностi(за КВЕД):
Код Назва виду дiяльностi
62.01 Комп'ютерне програмування;
58.29 Видання iншого програмного забезпечення;
62.02 Консультування з питань iнформатизацiї;
62.09 Iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiйi комп'ютерних систем;
63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлахi пов'язана з ними дiяльнiсть;
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук.
Протягом перiоду, що перевiрявся, Товариство здiйснювало види дiяльностi, що передбаченi статутними
документами.
Перелiк лiцензiй(свiдоцтв, дозволiв) Товариства на провадження певних видiв дiяльностi:
Серiя, № Термiн дiї (з-по) Назва лiцензiї (свiдоцтва,дозволу) Орган, що видав лiцензiю
----------- ----------- ----------- Товариство не отримувало лiцензiй на
провадження певних видiв дiяльностi. ----------Станом на 31 грудня 2017 року Товариство має такi основнi поточнi рахунки:
Номер рахунку Назва установи банку МФО Валюта
26006148964 АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ 380805 UAH
226006300013341 ПАТ “Державний ощадний банк України” 322669 UAH
326006052608211 ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” 300711 UAH
Вiдомостi про юридичних осiб, послугами яких користується Товариство станом на 31.12.2017 року:
Професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю Товариства здiйснює ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" (код за ЄДРПОУ: 30370711), що дiє на пiдставi Правил
Центрального депозитарiю цiнних паперiв, зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку (далi НКЦПФР) за №2092 вiд 01.10.2013р., мiсцезнаходження: Україна, 04071, м.Київ, Подiльський р-н,
вул.Нижнiй Вал, 17/8, тел./факс: (044)591-04-00, 482-52-14.
Професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи Товариства, у якiй облiковуються цiннi папери
Товариства, здiйснює Публiчне акцiонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» код за ЄДРПОУ 14305909
безстрокова лiцензiя серiя АЕ номер 263201 видана 13.08.2013 р. НКЦПФР. Послугами торгiвця цiнними паперами
(андерайтинг) Товариство не користується, договiр не укладався. Послугами торгiвця цiнними паперами (брокерська
дiяльнiсть) Товариство не користується, договiр не укладався.
1.2. Опис аудиторської перевiрки
Мета перевiрки – пiдтвердження достовiрностi, повноти рiчної фiнансової звiтностi Товариства та вiдповiдностi
показникiв нормативам, установлених чинним законодавством. Мiсце проведення аудиту: Україна, вул. Євгена
Сверстюка, 15, м. Київ, 02660.
При формуваннi висновку застосовувалися: "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв",
затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. №2826;
Роз'яснення Нацiональної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку "Про порядок застосування частини шостої
статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" щодо розкриття iнформацiї вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 09.02.2012р. №270.
При перевiрцi аудитори керувались Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, а також
"Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств i
органiзацiй", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р. №291 та iнструкцiєю по його
застосуванню iз змiнами i доповненнями та iншими нормативними актами, що регулюють дiяльнiсть учасникiв
фондового ринку.
Аудиторська перевiрка здiйснена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, iншого
надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема МСА700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової
звiтностi", 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора",706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з
iнших питань у звiтi незалежного аудитора", 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах,
що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», Кодексу Етики Професiйних бухгалтерiв з урахуванням
вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть".
Перелiк фiнансових звiтiв, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi Товариства, а саме:
- Баланс станом на 31.12.2017 року (форма №1-м, код за ДКУД 1801006);
- Звiт про фiнансовi результати за 2017 р. (форма №2-м, код за ДКУД 1801007);
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(С)БО вимагають використання певних ключових бухгалтерських
оцiнок. Окрiм цього, вiд управлiнського персоналу вимагається використання думок в процесi застосування
облiкової полiтики пiдприємства.
§2 ОПИС ВIДПОВIДАЛЬНОСТI УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ДОСТОВIРНЕ

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ
Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв вiдповiдно до нацiональних
стандартiв бухгалтерського облiку несе управлiнський персонал Товариства, а саме Генеральний директор – Кахута
Вiктор Федорович, Головний бухгалтер – Iвашина Вячеслав Федорович. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
охоплює: розробку, впровадження та використання систем облiку i внутрiшнього контролю, якi забезпечують
пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв, вiдсутнiсть в них суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок для
вiдповiдних обставин.
§3 ОПИС ВIДПОВIДАЛЬНОСТI АУДИТОРА ЗА НАДАННЯ ВИСНОВКУ(ЗВIТУ) СТОСОВНО
ФIНАНСОВОЇ IНФОРМАЦIЇ
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного
нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих
викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум
та iнформацiї, яка розкрита у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур ґрунтується на судженнi аудитора, включаючи
оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих
ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, якi стосуються складання i достовiрного подання
фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю АТ "IНФОПЛЮС".
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок,
зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
На нашу думку, аудиторськi докази, отриманi аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави
для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
§4 ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ВIДПОВIДНО ДО МСА700
"ФОРМУЛЮВАННЯ ДУМКИ ТА НАДАННЯ ЗВIТУ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI", МСА705
"МОДИФIКАЦIЯ ДУМКИ У ЗВIТI НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА" ТА IНШИХ СТАНДАРТIВ, ЩО
СТОСУЮТЬСЯ ПIДГОТОВКИ АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ
Структура повного комплекту фiнансової звiтностi АТ "IНФОПЛЮС" станом на 31.12.2017 року включає
Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва – баланс та звiт про фiнансовi результати.
В ходi перевiрки аудитором було дослiджено облiкову систему Товариства. Використанi на Товариствi принципи
бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдають концептуальнiй основi фiнансової звiтностi передбаченiй
нацiональними стандартами бухгалтерського облiку. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється
методом подвiйного запису в цiлому у вiдповiдностi з Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Облiк Товариства
автоматизований, ведеться на комп’ютерi iз застосуванням бухгалтерської програми.
На пiдставi проведених аудитором тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк ведеться Товариством у
загальному вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд
16.07.1999р. №996-XIV, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних
документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку, документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Аудитор не вiв спостереження за проведенням iнвентаризацiї в Товариствi, оскiльки дата проведення передувала
складанню договiрних вiдносин щодо перевiрки та пiдтвердження звiтностi Товариства за 2017 р.
Аудитор не має змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для обґрунтування думки, проте доходить
висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть, невиявлених викривлень, якщо такi є, не може бути суттєвим,
вiдповiдно до МСА705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора".
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у даному параграфi, можна зробити висновок, що
проведена аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення незалежної умовно-позитивної
думки. Дiйсний фiнансовий стан та результат дiяльностi АТ "IНФОПЛЮС" в цiлому вiдповiдає рiчнiй фiнансовiй
звiтностi станом на 31.12.2017 року. Визначена концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана при
складаннi фiнансових звiтiв та iнформацiя в цих звiтах, вiдповiдає дiючому законодавству України в сферi
бухгалтерського облiку та звiтностi.
§5 РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТIВ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ
Формування викладеної Аудитором думки щодо фiнансової звiтностi АТ "IНФОПЛЮС" базується на результатах
перевiрки окремих її статей. В ходi аудиту зроблено наступнi висновки про розкриття цих статей у фiнансовiй
звiтностi Товариства.
Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до встановлених нормативiв
Облiк необоротних активiв:
Основнi засоби i iнвестицiйна нерухомiсть:
Облiк та нарахування зносу основних засобiв станом на 31.12.2017 року здiйснювався Товариством вiдповiдно
вимогам i методам П(С)БО7 "Основнi засоби". Вiдповiдно до наказу Про облiкову полiтику, з урахуванням вимог
П(С)БО, Товариство застосовувало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. За даними фiнансової звiтностi на
балансi Товариства облiковувалися основнi засоби за первiсною вартiстю у сумi 13509,5 тис.грн. Сума накопиченої
амортизацiї основних засобiв складає 5748,1 тис.грн., залишкова вартiсть становить 7761,4 тис.грн.
Нематерiальнi активи та їх амортизацiя:

Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй за даними бухгалтерського облiку складає 22,0 тис.грн.
Iнвестицiйна нерухомiсть на балансi Товариства станом на 31.12.2017 року вiдсутня.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть на балансi Товариства станом на 31.12.2017 року вiдсутня.
Iншi необоротнi активи на балансi Товариства станом на 31.12.2017 року вiдсутнi.
Облiк оборотних активiв
Запаси:
Облiк запасiв ведеться Товариством згiдно П(С)БО9 "Запаси" та нормами передбаченими облiковою полiтикою.
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група. Станом на 31.12.2017 року
вартiсть запасiв становить 2,6 тис.грн., у тому числi:
- Виробничi запаси складають 0,5 тис.грн.
- Поточнi бiологiчнi активи складають 0,0 тис.грн.
- Готова продукцiя складає 2,1 тис.грн.
Облiк дебiторської заборгованостi на пiдприємствi здiйснюється згiдно з вимогами Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 08.10.99р. №
237 i обранiй пiдприємством облiкової полiтики. Поточну дебiторську заборгованiсть за продукцiю, роботи, товари,
послуги Товариство включає до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Згiдно обраної облiкової
полiтики величину резерву сумнiвних боргiв Товариство повинно визначити виходячи з платоспроможностi окремих
дебiторiв. У перевiряємому перiодi резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Станом на 31.12.2017р. дебiторська
заборгованiсть за продукцiю, роботи, товари, послуги складає 466,2 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2017 року складає 0 тис. грн..
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2017 року складає 209,8 тис. грн. На балансi Товариства
станом на 31.12.2017 року векселi одержанi в оплату готової продукцiї вiдсутнi. Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом
на 31.12.2017 року на балансi Товариства не облiковувались.
Грошовi кошти та їх еквiваленти:
У перiодi, що перевiрявся, облiк касових операцiй здiйснювався Товариством у вiдповiдностi до вимог Положення
про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального
банку України вiд 15.02.04р. №637. Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2017 року складає 27745,5 тис.грн.
Вартiсть iнших оборотних активiв станом на 31.12.2017 року становить 5,7 тис.грн.
У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображались витрати, що мали мiсце протягом поточного або попереднiх
звiтних перiодiв, але належать до наступних звiтних перiодiв. Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2017 року
становлять 6,7 тис.грн.
На думку аудитора станом на 31.12.2017 року фiнансовi звiти в цiлому справедливо й достовiрно вiдображають
iнформацiю про наявнi необоротнi та оборотнi активи АТ "IНФОПЛЮС" загальною сумою 36219,9 тис.грн.,
вiдповiдно до Нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку. Товариство в усiх суттєвих аспектах
виконало необхiднi вимоги стосовно дотримання принципiв бухгалтерського облiку активiв та їх вiдображення в
фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2017 року.
Розкриття iнформацiї про зобов’язання i забезпечення вiдповiдно до встановлених нормативiв
Довгостроковi зобов’язання станом на 31.12.2017 року на балансi Товариства складають 2686,0 тис. грн., у тому
числi:
-Iншi довгостроковi зобов’язання у сумi 2 686,0 тис. грн.
Визнання, облiк та оцiнка поточних зобов'язань здiйснювались вiдповiдно до Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 31.01.2000р. № 20.
Сума поточних зобов'язань станом на 31.12.2017 року складає 23109,6 тис.грн., у тому числi:
- Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить 23109,6 тис.грн.
Вартiсть поточних зобов'язань за розрахунками складає 2376,2 тис.грн., у тому числi:
- з бюджетом становить 2339,5 тис.грн.,
у тому числi з податку на прибуток 1364,9 тис. грн.
- зi страхування становить 0,0 тис.грн.
- з оплати працi становить 0,0 тис.грн.
Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття, утримуваними
для продажу станом на 31.12.2017 року на балансi Товариства не облiковувались.
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2017 року становлять 36,7 тис.грн.
Розрахунки по заробiтнiй платi та з пiдзвiтними особами проводились у звiтному роцi вiдповiдно до чинного
законодавства.
В процесi аудиторської перевiрки, на погляд аудитора, було отримано достатньо доказiв, якi дозволяють зробити
висновок про належне вiдображення та розкриття iнформацiї щодо зобов'язань, згiдно з П(С)БО №1 "Загальнi
вимоги до фiнансової звiтностi" та П(С)БО №11 "Зобов'язання".
На думку аудитора станом на 31.12.2017 року фiнансовi звiти в цiлому справедливо й достовiрно вiдображають
iнформацiю про зобов'язання та забезпечення АТ "IНФОПЛЮС" загальною сумою 28171,8 тис.грн. вiдповiдно до
Нацiональних стандартiв(положень) бухгалтерського облiку. Товариство в усiх суттєвих аспектах виконало
необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку зобов'язань i забезпечень та їх вiдображення в
фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2017 року.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до встановлених нормативiв

Формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про власний капiтал та розкриття її у фiнансовiй звiтностi
здiйснюється у загальнiй вiдповiдностi до вимог П(С)БО №5 "Звiт про власний капiтал", з дотриманням вимог
законодавчих актiв та нормативних документiв України. Склад та структура власного капiталу на балансi
Товариства станом на 31.12.2017 року представленi наступним чином:
- Статутний капiтал складає 300,0 тис.грн.
- Додатковий капiтал складає 53,2 тис. грн.
- Резервний капiтал складає 607,1 тис. грн.
- Нерозподiлений прибуток складає 7087,8 тис.грн.
Аналiтичний облiк по рахунку 40 "Статутний капiтал" здiйснювався згiдно з iнструкцiєю "Про застосування Плану
рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських пiдприємств i органiзацiй",
затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р. №291 та зареєстровано у Мiнiстерствi юстицiї
України 21.12.1999р. за №893/4186 (iз змiнами i доповненнями). За даними бухгалтерського облiку величина
власного капiталу АТ "IНФОПЛЮС" станом на 31.12.2017 року складає 8048,1 тис.грн. В цiлому вiдображення
власного капiталу в балансi Товариства вiдповiдає вимогам Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку в
Українi.
Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства установчим документам станом на 31.12.2017 року розмiр
заявленого статутного капiталу АТ "IНФОПЛЮС" складає 300 000,00 грн., який подiлено на 30 000 простих iменних
акцiй номiнальною вартiстю 10,00 гривень кожна, що вiдповiдає зареєстрованому Статуту Товариства (внесення
вiдповiдного запису до Єдиного державного реєстру Днiпровською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю
08.09.2004р. за №1 067 120 0000 000469).
Про сплату статутного капiталу Товариства у встановленi законодавством термiни:
Станом на 31.12.2017 року статутний капiтал Товариства сплачено в повному обсязi та встановленi законодавством
термiни у розмiрi 300 000,00 грн.
Розкриття iнформацiї щодо вартостi чистих активiв Товариства:
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначається як рiзниця мiж вартiстю активiв та вартiстю
зобов'язань. Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведений у вiдповiдностi до Методичних
рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485. Згiдно з вимогами п.3 ст.155 Цивiльного кодексу
України та виходячи з того, що вартiсть чистих активiв АТ "IНФОПЛЮС" станом на 31.12.2017 року складає
складає 8048,1 тис.грн. та на 7748,1 тис.грн. бiльше, нiж розмiр статутного капiталу Товариства (300,0 тис.грн.),
статутний капiтал не пiдлягає зменшенню i Товариство продовжує свою звичайну дiяльнiсть.
Iнформацiя про випуск акцiй Товариства:
№ Дата реєстрацiї емiсiї Номер свiдоцтва про реєст¬рацiю емiсiї Форма випуску Найменування органу, що
зареєстрував емiсiю Вид акцiй Номiнальна вартiсть (грн)
Мiжнародний
Код (ISIN) Кiлькiсть
акцiй (штук) Сума за номiналом (грн) Частка у статут. капiталi(%)
1. 27.02.1998 67/10/1/98** Д* ТУ ДКЦПФР в
м.Києвi i
Київськiй обл. Простi iменнi 200,00 ------------ 100 20 000,00 100.00
Примiтки: *) "Д" - Документарна, "Б" - Бездокументарна, "------------" - Даних немає.
**)Свiдоцтво анульовано внаслiдок видачi свiдоцтва № 1219/10/1/98 вiд 14.12.1998
2. 14.12.1998 1219/10/1/98** Д* ТУ ДКЦПФР в
м.Києвi i
Київськiй обл. Простi iменнi 10,00 ------------ 2000 20 000,00 100.00
Примiтки: *) "Д" - Документарна, "Б" - Бездокументарна, "------------" - Даних немає.
**)Свiдоцтво анульовано внаслiдок видачi свiдоцтва № 341/10/1/2004 вiд 25.11.2004
3. 25.11.2004 341/10/1/2004** Д* ТУ ДКЦПФР в
м.Києвi i
Київськiй обл. Простi iменнi 10,00 UA4000058101 30 000 300 000,00 100.00
Примiтки: *) "Д" - Документарна, "Б" - Бездокументарна, "------------" - Даних немає.
**)Свiдоцтво анульовано внаслiдок видачi свiдоцтва № 181/10/1/11 вiд 04.05.2011
4. 04.05.2011 181/10/1/11** Б* ТУ ДКЦПФР в
м.Києвi i
Київськiй обл. Простi iменнi 10,00 UA4000119317 30 000 300 000,00 100.00
Примiтки: *) "Д" - Документарна, "Б" - Бездокументарна, "Д/Н" - Даних немає.
Змiна свiдоцтва у зв'язку з проведенням дематерiалiзацiї акцiй. Всi акцiї розмiщенi та оплаченi у повному обсязi.
Свiдоцтво Зареєстровано.
Згiдно зведеного облiкового реєстру власникiв iменних цiнних паперiв АТ "IНФОПЛЮС" та станом на 31.12.2017
року загальна чисельнiсть акцiонерiв складає 2 осiб, якi володiють 30 000 простими iменними акцiями,
у тому числi:
- фiзичних осiб - 2 акцiонера, яким належить 30 000 простих iменних акцiй;

- частка юридичних осiб, у статутному капiталi Товариства, вiдсутня;
- державна частка, у статутному капiталi Товариства, вiдсутня;
Товариство не викупило та не володiє акцiями власної емiсiї.
Iнформацiя про власникiв iменних цiнних паперiв емiтента яким належить10 i бiльше вiдсоткiв акцiй:
№ Акцiонер Статус особи Кiлькiсть простих акцiй Кiлькiсть привiлейованих акцiй %, статутного фонду
1. Кахута Вiктор Федорович фiзична 15 264 ----------- 50,88
2. Кахута Iгор Вiкторович фiзична 14 736 ----------- 49,12
У АТ "IНФОПЛЮС" станом на 31.12.2017 року виконанi вимоги щодо приведення дiяльностi акцiонерного
товариства до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Cтаном на 31.12.2017 року акцiї АТ "IНФОПЛЮС" не знаходяться у лiстингу органiзаторiв торгiвлi.
На думку аудитора станом на 31.12.2017 року фiнансовi звiти в цiлому справедливо й достовiрно вiдображають
iнформацiю про структуру власного капiталу АТ "IНФОПЛЮС" та його призначення, загальною сумою 8048,1
тис.грн. вiдповiдно до Нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку. Товариство в усiх суттєвих
аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку власного капiталу та його
вiдображення в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2017 року.
Iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку
Визначення та оцiнка доходiв АТ "IНФОПЛЮС" за 2017 р. проводилися у вiдповiдностi до вимог Положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
29.11.1999р. №290 (iз змiнами та доповненнями). Дохiд визначається пiд час збiльшення активу або зменшення
зобов'язання, якi зумовлюють зростання власного капiталу. Визначенi доходи класифiкувались в бухгалтерському
облiку за такими групами: дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг); iншi операцiйнi доходи;
фiнансовi доходи; iншi доходи. За даними облiку на протязi звiтного перiоду Товариство отримало дохiд (виручку)
вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) в сумi 46695,5 тис.грн.
Облiк витрат виробництва та обiгу, порядок розподiлу загально-виробничих витрат АТ "IНФОПЛЮС" за 2017 р.
проводився у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтер-ського облiку 16 "Витрати", затвердженого
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999р. №318 (iз змiнами та доповненнями). Витрати вiдображалися
в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Визначення витрат у
звiтному перiодi проводилось одночасно з визначенням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi
неможливо було прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображалися у складi витрат того звiтного перiоду, в
якому вони були здiйсненi.
Облiк податку на прибуток здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 17 "Податок
на прибуток", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.00р. №353 (iз змiнами та
доповненнями). Cтаном на 31.12.2017 року вiдстроченi податковi активи АТ "IНФОПЛЮС" складають 0,00 тис.грн.,
вiдстроченi податковi зобов'язання – 0,00 тис.грн. Витрати з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi за 2017р.
складають 1555,6 тис.грн. Визначення фiнансового результату здiйснювалося згiдно з чинним законодавством.
Чистий прибуток за 2017р. складає 7086,6 тис.грн.
На думку аудитора фiнансовi звiти достатньо справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про наявнi
доходи та витрати, а також про розмiр чистого прибутку, отриманого АТ "IНФОПЛЮС" за 2017р. загальною сумою
7086,6 тис.грн., вiдповiдно до Нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку. Товариство в усiх
суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку доходiв, витрат
та чистого прибутку та його вiдображення в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2017 року.
§6 IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ
Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку
У звiтному перiодi АТ "IНФОПЛЮС" не здiйснювало господарської дiяльностi, як професiйний учасник фондового
ринку.
Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України
Cтаном на 31.12.2017 року АТ "IНФОПЛЮС" не має зобов'язань за випусками цiнних паперiв, що потребують
додаткового забезпечення.
Стан виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами
У звiтному перiодi АТ "IНФОПЛЮС" не здiйснювало операцiй з борговими та iпотечними цiнними паперами.
Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй
АТ "IНФОПЛЮС" не виступало емiтентом iпотечних облiгацiй.
Вiдповiднiсть розмiру власного капiталу компанiї з управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних
пенсiйних фондiв
АТ "IНФОПЛЮС" не є компанiєю з управлiння активами недержавних пенсiйних фондiв.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово -господарський
стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв
Протягом 2017 року не вiдбувалося дiй, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан АТ "IНФОПЛЮС" та
призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України
"Про цiннi папери та фондовий ринок".
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що
розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА720

"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову
звiтнiсть")
У звiтному перiодi АТ "IНФОПЛЮС" суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та
iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою
звiтнiстю, не виявлено.
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України"Про
акцiонернi товариства"
Корпоративне управлiння на пiдприємствi здiйснюється згiдно вимог чинного законодавства України та Статуту
акцiонерного товариства. Вищим органом управлiння є загальнi збори акцiонерiв. Керiвництво усiєю поточною
дiяльнiстю пiдприємства здiйснює Генеральний директор Товариства.
Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
(МСА240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi")
Аудитор не виявив iнформацiї щодо суттєвого викривлення фiнансової звiтностi управлiнським персоналом,
внаслiдок шахрайства.

Аналiз показникiв фiнансового стану Товариства
Cтаном на 31.12.2017 року ПрАТ "IНФОПЛЮС" має наступнi показники аналiтичного порiвняльного балансу:
Найменування статей Абсолютнi
величини Вiдноснi
величини Змiни
станом на
31.12.2016р. станом на
31.12.2017р. станом на
31.12.2016р. станом на
31.12.2017р. в абсолютних
величинах у структурi в % до
величини на
початок року в % до змiни
балансу
123=
(1/Б1*100) 4 =
(2/Б2*100) 5 = (2-1) 6 = (4-3) 7 =
(5/1*100) 8 =
(5/Б5*100)
Актив
Необоротнi активи 8098,2 7783,4 42,41 21,49 -314,8 -20,92 -3,89 -1,84
Оборотнi активи 10996,8 28436,5 57,59 78,51 17439,7 20,92 158,59 101,84
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття - - - - - - - Пасив
Власний капiтал 4501,4 8048,1 23,57 22,22 3546,7 -1,35 78,79 20,71
Довгостроковi зобов’язання i забезпечення 2686,0 2686,0 14,07 7,42 0 -6,65 0
Поточнi зобов’язання i забезпечення 11907,6 25485,8 62,36 70,36 13578,2 8 114,03 79,29
Зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття - - - - - - - Баланс (Б) 19095,0 36219,9 100,0 100,0 17124,9 0,0 89,68 100,0
Горизонтальний аналiз аналiтичного балансу порiвнює показники одного року з показниками iншого.
Горизонтальний аналiз дозволяє виявити тенденцiї змiни окремих статей або їх груп, що входять до складу балансу.
Вертикальний аналiз балансу показує структуру засобiв пiдприємства та їх джерел, коли суми в певних статтях або
роздiлах беруться у вiдсотках до валюти балансу.
Вiдносна величина (гр. 3 i 4), показує, яка частка тiєї абоiншої статтi активу(пасиву) у балансi пiдприємства (валютi
балансу).
Змiни в абсолютних величинах (гр.5) – показник абсолютного приросту, який показує на скiльки збiльшилася
(зменшилася) величина статтi в абсолютному вираженнi. Змiни в структурi (гр.6) - показник, що вiдображає
вiдносну змiну статей балансу за звiтний перiод стосовно базисного.
Змiни в % до величини на початок року (гр.7) - показник, що вiдбиває вiдносну змiну статей балансу за звiтний
перiод стосовно початку року.
Змiни в % до змiни балансу (гр.8) - показник, що вiдображає абсолютну змiну частки тiєї або iншої статтi активу
(пасиву) у майнi пiдприємства (валютi балансу).
Аналiзуючи порiвняльний баланс АТ "IНФОПЛЮС" за звiтний перiод активи пiдприємства збiльшилися на 17124,9
тис.грн. (89,68%), у тому числi за рахунок збiльшення об'єму оборотного активу на 17439,7 тис.грн. (158,59%).

Необоротний актив зменшився на 314,8 тис.грн. (3,89%).
Активна частина балансу має такий вигляд: Частка "Необоротних активiв" у структурi балансу Товариства становить
-314,8 тис.грн., їх частка протягом року зменшилася на (20,92%). Частка "Оборотних активiв" у структурi балансу
Товариства становить 17439,7 тис. грн., їх частка протягом року збiльшилася на (20,92%). Спiввiдношення
необоротних активiв менше, нiж оборотних.
Пасивна частина балансу має такий вигляд:
-Частка "Власного капiталу" у структурi балансу Товариства становить 3546,7 тис.грн., їх частка протягом року
зменшилася на (1,35%).
-Частка "Довгостроковi зобов'язання i забезпечення" у структурi балансу Товариства становить 0 тис.грн., їх частка
на кiнець року зменшилась на (6,65%).
-Частка "Поточнi зобов’язання i забезпечення" у структурi балансу Товариства становить 13578,2 тис.грн., їх частка
протягом року збiльшилася на (8%). Спiввiдношення власного капiталу Товариства бiльше, нiж зобов'язання
Товариства.
В результатi аналiзу фiнансового стану АТ "IНФОПЛЮС" станом на 31.12.2017 року встановлено наступне:
Найменування показника
та формула його розрахунку Орiєнтовне позитивне
значення показника Фактичне значення
станом на
31.12.2017р. станом на
31.12.2017р.
123
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
(К1) К1 = (ф.1(р.1160 + р.1165 )/ф.1 р.1695) > 0,2 (збiльшення) 0,865 1,089
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi
(К2) К2 = (ф.1 р.1195/ф.1 р.1695) > 1,0 (збiльшення) 0,924 1,116
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi платоспроможностi
(К3) К3 = (ф.1 р.1495/ф.1 р.1900) > 0,5 (збiльшення) 0,236 0,222
Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом
(К4) К4 = (ф.1р.1595 + р.1695 + р.1700) /ф.1 р.1495 < 1,0 (зменшення) 3,242 3,501
Коефiцiєнт рентабельностi активiв
(К5) К5 = (ф.2 р.2350 або р.2355 / (ф.1 р.1300 (гр.3) + р.1300 (гр.4)/2) > 0 (збiльшення) 0,242 0,256
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1) на кiнець перiоду дорiвнює (1,089%), а це свiдчить про те, що пiдприємство
має можливiсть погасити свої зобов'язання негайно, без загрози порушень структури капiталу. Порiвняно з початком
перiоду К1(0,865%) збiльшився, що вказує на подальше полiпшення лiквiдностi пiдприємства щодо негайного
погашення боргiв. Значення коефiцiєнту вище орiєнтовно- позитивного.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (К2) на кiнець перiоду дорiвнює (1,116%), а це свiдчить про те, що пiдприємство
має достатньо власних ресурсiв для погашення поточних зобов'язань. Порiвняно з початком перiоду К2(0,924%)
збiльшився, що вказує на полiпшення лiквiдностi пiдприємства щодо негайного погашення поточних зобов’язань.
Значення коефiцiєнту вище орiєнтовно-позитивного.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi, або автономiї)(К3) на кiнець перiоду дорiвнює (0,222%), а це
свiдчить про те, що пiдприємство недостатньо фiнансово стiйке, стабiльне та незалежне вiд зовнiшнiх кредиторiв.
Порiвняно з початком перiоду К3(0,236%) зменшився, що вказує на погiршення забезпеченостi власними
оборотними засобами. Значення коефiцiєнту нижче орiєнтовно-позитивного.
Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або структури капiталу, або фiнансування) (К4) на кiнець
перiоду дорiвнює (3,501%), а це свiдчить про те, що залежнiсть власного капiталу пiдприємства вiд залучених
засобiв iснує. Порiвняно з початком перiоду К4(3,242%) збiльшився, що вказує на погiршення спiввiдношення
власних i залучених засобiв, вкладених в дiяльнiсть пiдприємства. Значення коефiцiєнту нижче орiєнтовнопозитивного.
Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5) на кiнець перiоду дорiвнює (0,256%), а це свiдчить про те, що пiдприємство
має чистий прибуток на одну гривню, вкладену в активи. Порiвняно з початком перiоду К3(0,24%) збiльшився, що
вказує на достатньо ефективне використання у звiтному перiодi, своїх активiв. Значення коефiцiєнту вище
орiєнтовно-позитивного.
Враховуючи, той факт, що показники фiнансового стану АТ "IНФОПЛЮС" станом на 31.12.2017 року, в основному
знаходяться у межах нормативних значень, аудитор вважає за можливе оцiнити фiнансовий стан, як вiдносно
стiйкий. На погляд аудитора Товариство має перспективи для подальшого розвитку та iснує вiрогiднiсть його
безперервного функцiонування, як суб'єкта господарювання, принаймнi наступнi 12 мiсяцiв.
АТ "IНФОПЛЮС" в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв
бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi в Українi станом на 31.12.2017 року. Згiдно до статтi 4 МСА 120
"Концептуальна основа мiжнародних стандартiв аудиту" аудиторський висновок щодо надiйностi фiнансової
звiтностi дає її користувачам високий, але не абсолютний, рiвень упевненостi.

§7 ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ)
Аудиторську перевiрку провели
Повна назва пiдприємства Приватне пiдприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ» Скорочена
назва пiдприємства ПП «АК «РЕЙТИНГ-АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ 30687076
Мiсцезнаходження: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi, 101
Свiдоцтво про внесення в реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 4129 вiд 26.03.08р., строк дiї з 26.03.2008 року
до 28.02.2018 року видане Аудиторською Палатою України
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки
фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв Серiя П 000352 вiд 12.02.2016 року, строк дiї
з 12.02.2016 року до 28.02.2018 року, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, виданого Аудиторською палатою України №0382 вiд
26.09.2013
Сертифiкат аудитора № 006583 вiд 02.07.2009р., строк дiї вiд 02.07.2009р. до 02.07.2019р.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
- дата та номер договору на проведення аудиту № 30/03-2 вiд 30.03.2018 р. - дата початку та дата закiнчення (видачi)
аудиту з 30.03.2018 р. по 17.04.2018 р.
Заступник Директора
ПП «АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНIЇ
«РЕЙТИНГ-АУДИТ» (сертифiкат №006583)
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н/д
н/д
н/д
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): н/д

Ні

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
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): н/д

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення 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 (запишіть): н/д

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Ні

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

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

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

0

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

н/д

н/д
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

н/д

Інші (запишіть)

н/д

н/д
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

н/д

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): н/д

X

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
документів акціонерного товариства

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

н/д

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

ні

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0.00
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Так

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?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

н/д

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
розміщується
Копії
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
інтернетнадаються
інформаційній
на загальних
безпосередньо
сторінці
на запит
базі даних
зборах
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх
проведення

Так

Так

Так

Так

Ні

Розмір винагороди
посадових осіб акціонерного
товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
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 зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

н/д

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

н/д

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Зовнiшнiй аудитор

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

н/д

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): н/д

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: н/д
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: н/д
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
н/д

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Центр
компютерних технологiй "IнфоПлюс"

за ЄДРПОУ

Територія

16400836

за КОАТУУ 8036600000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

230

62.01

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

вул. Євгена Сверстюка, 15, м. Київ, 02660,
(044) 5177865
Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2017 р.
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Незавершені капітальні інвестиції

1005

33.7

22.0

Основні засоби:

1010

8064.5

7761.4

- первісна вартість

1011

12271.6

13509.5

- знос

1012

( 4207.1 )

( 5748.1 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

8098.2

7789.4

Запаси

1100

40.7

2.6

- у тому числі готова продукція

1103

19.3

2.1

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

426.8

466.2

I. Необоротні активи

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0

0

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

229.4

209.8

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

10295.1

27745.5

Витрати майбутніх періодів

1170

4.8

6.7

Інші оборотні активи

1190

0

5.7

Усього за розділом II

1195

10996.8

28436.5

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

1200

0

0

Баланс

1300

19095.0

36219.9

Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

300.0

300.0

Додатковий капітал

1410

53.2

53.2

Резервний капітал

1415

607.1

607.1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

3541.1

7087.8

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

4501.4

8048.1

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування
та забезпечення

1595

2686.0

2686.0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

10596.3

23109.6

розрахунками з бюджетом

1620

1304.4

2339.5

у тому числі з податку на прибуток

1621

658.1

1364.9

- зі страхування

1625

0

0

- з оплати праці

1630

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

6.9

36.7

Усього за розділом IІІ

1695

11907.6

25485.8

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу та групами
вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

19095.0

36219.9

I. Власний капітал

ІІІ. Поточні зобов’язання

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

2000

46695.5

26634.6

Інші операційні доходи

2120

0.0

0.4

Інші доходи

2240

53.1

4.3

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

46748.6

26639.3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 34385.2 )

( 20808.9 )

Інші операційні витрати

2180

( 3721.2 )

( 1309 )

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 38106.4 )

( 22333.4 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

8642.2

4305.8

Податок на прибуток

2300

( 1555.6 )

( 775.1 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

7086.6

3530.8

Примітки до
балансу

Баланс складався на пiдставi П(С)БО №25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого
пiдприємства" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
25.02.2000 р. №39.
Товариство скаладає баланс за формою № 1-м, в якiй нематерiальнi активи не
видiляються окремим рядком (вони вказуються в загальнiй сумi основних
засобiв).

Примітки до
звіту про
фінансові
результати

Звiт про фiнансовi результати складався на пiдставi на пiдставi П(С)БО №25
"Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємства" затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 р. №39.

Керівник

Кахута В.Ф.

Головний
бухгалтер

Iвашина В.Ф.

