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Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Текстемп"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05421663
4. Місцезнаходження: 02660, Дарницький,  м. Київ р-н, м. Київ, вул. Колекторна, буд.30
5. Міжміський код, телефон та факс: (044)564-63-97, (044)564-63-96
6. Адреса електронної пошти: office@tekstemp.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 16.04.2020, затвердити рiчну iнформацiю за 2019 рiк (протокол № 216)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку



(адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції емітента

9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

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

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

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація про вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

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

29. Річна фінансова звітність
X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають iнформацiю про лiцензiї (дозволи).
Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах не надається, тому що Товариство не є учасником в iнших юридичних особах.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не проводить рейтингової оцiнки.
Iнформацiя про нявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не надається, тому що Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ немає.
Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента не надається, тому що у звiтному перiодi штрафних санкцiй не було.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що у звiтному перiодi посадовi особи не звiльнялися.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду засновник не є акцiонером Товариства.
Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що змiни таких акцiонерiв у звiтному перiодi не було.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй та Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не випускало iншi цiннi папери.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що Товариство не випускало боргових цiнних паперiв та приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй та приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1 вiдсотка статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власнкiв  цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що обмежень щодо обiгу акцiй немає.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, тому що рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають зазначену iнформацiю.
Аудиторський звiт незалежного аудитора не надається, тому що Товариство вiдноситься до малих пiдприємств i не зобов'язане проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв та приватне акцiонерне товариство не розкриває дану iнформацiю.
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента, не надається, тому що Товариство не має такої iнформацiї.
Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що у Товариства немає таких договорiв.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. 
В роздiлi XIX. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом перiоду не вказано дату оприлюднення Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю) у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку у зв'язку з тим, що приватнi ацiонернi товариства не оприлюднють особливу iнформацiю у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку. Особлива iнформацiя розмiщується на власному веб-сайтi Товариства www.tekstemp.pat.ua.
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Текстемп"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	
3. Дата проведення державної реєстрації
	05.09.1994
4. Територія (область)
	м.Київ
5. Статутний капітал (грн) 
	56555,1
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	58
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	15.20 - Виробництво взуття
	25.62 - Механiчне оброблення металевих виробiв
	25.99 - Виробництво iнших готових металевих виробiв
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ "Альфа-Банк"
2) МФО банку
	300346
3) Поточний рахунок
	UA413003460000026004020755201
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	АТ "Укрексiмбанк"
5) МФО банку
	322313
6) Поточний рахунок
	UA643223130000026005000037019

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ПрАТ "Текстемп" складається з таких структурних пiдроздiлiв:
- Адмiнiстрацiя;
- Цех по виробництву металофурнiтури;
- Iнструментальна дiльниця;
- Вiддiл збуту;
- Господарський вiддiл.
Протягом звiтного року структурних змiн на пiдприємствi не вiдбувалося.
До 2009 року Товариство мало вiдокремлений структурний пiдроздiл - фiлiю: Чигиринський фурнiтурний завод, що мав свою печатку та поточний рахунок у банку, та знаходився за адресою: 20901, Черкаська обл., м.Чигирин, вул.Чапаєва, 58. Фiлiя здiйснювала свою дiяльнiсть на пiдставi Положення про Чигиринський фурнiтурний завод - фiлiю ВАТ "Київське металофурнiтурне пiдприємство "Текстемп", затвердженого Спостережною радою ВАТ(протокол №35 вiд 22.12.05р.) та загальними зборами акцiонерiв вiд 05.05.2006р. Код фiлiї за ЄДРПОУ 00306621, але згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2009р.(протокол №11 вiд 17.04.2009р.) фiлiя була лiквiдована з передачею всiх активiв та пасивiв на баланс головного пiдприємства.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть працюючих  52 осособи.
Чисельнiсть працiвникiв працюючих за сумiсництвом 7 осiб.  
Фонд оплати працi в 2019 роцi  склав 4 853,3 тис.грн , а в  2018 роцi 4 151,6 тис.грн., таким чином  у порiвняннi з минулим роком фонд оплати працi збiльшився на 701,7 тис грн.
На пiдприємствi наказом призначена  квалiфiкацiйна та атестацiйна комiсiя. Постiйно проводиться первинна професiйна пiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiй безпосередньо  на виробництвi та у навчальних закладах за договорами. Проведена атестацiя робочих мiсць за умовами працi.

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

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у звiтному перiодi не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика Товариства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам ПСБУ.
Основнi принципи бухгалтерського облiку
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
- фiнансовий актив, доступний для продажу;
- iнвестицiї, утримуванi до погашення;
- дебiторська заборгованiсть;
- фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належать до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за винятком  дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. За ставку дисконтування приймається величина ринкової процентної ставки можливого банкiвського кредитування на дату розрахунку.  Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi Пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
До фiнансових активiв доступних для продажу, Пiдприємство вiдносить iнвестицiї в акцiї, якщо вiдсоток володiння менш 20%. Пiсля первiсного визнання Пiдприємство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Якщо iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу и визнається у прибутку чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення
До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Пiдприємство вiдносить облiгацiї та векселi, що їх Пiдприємство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання Пiдприємство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
Фiнансовi зобов'язання
Кредити банкiв, торговельна кредиторська заборгованiсть, векселi виданi.
Первiсно фiнансовi зобов'язання визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.
Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Пiдприємство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно
Основнi засоби
Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання його у процесi своєї дiяльностi, виконання робiт, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн.
Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. 
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.
Подальшi витрати.
Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активом.
Амортизацiя основних засобiв Пiдприємства нараховується прямолiнiйним методом, за  яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується,на строк корисного використання об'єкта основних засобiв:  
Будiвлi -  10-20 рокiв,                                               
Машини та обладнання (обчислювальна технiка) -  2-5 рокiв,  
Транспортнi засоби - 5 рокiв;
Iнструменти, прилади та iнвентар (меблi) - 4 роки;
Iншi основнi засоби - 12 рокiв
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом строку корисного використання. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю.
Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Пiдприємство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.
 Ознаки знецiнення. Зовнiшнi:
-Значне зниження ринкової вартостi активу;
-Значнi негативнi змiни в технологiчному, ринковому, економiчному чи законодавчому середовищi, у якому працює Пiдприємство;
-Зростання вiдсоткових ставок або iнших ринкових норм дохiдностi, якi впливають на оцiнку рентабельностi активiв Пiдприємства;
-Оголошенi чистi активи Пiдприємства перевищують її ринкову капiталiзацiю. 
                                      Внутрiшнi:
-Моральне старiння чи фiзичний знос, що впливають на актив;
-Значнi негативнi змiни, що впливають на актив, такi як плани припинити окремi види дiяльностi;
-Система внутрiшньої звiтностi показує чи прогнозує низькi показники роботи окремих активiв чи органiзацiйних одиниць.

Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Пiдприємства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Якщо ж  вони не можуть бути проданi окремо, то об'єкт визнається iнвестицiйною нерухомiстю у випадку, якщо спiввiдношення мiж цими частками становить не бiльше 10%.  Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. 
Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу
Пiдприємство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажею. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Оренда
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив. Пiдприємство як орендатор на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Пiдприємства щодо подiбних активiв.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Пiдприємство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.
Податки на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату рiчної звiтностi й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу.
Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
Виплати працiвникам
Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство нараховує єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, збiр якого здiйснюється до системи загальнообов'язкового державного соцiального страхування в обов'язковому порядку та на регулярнiй основi з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осiб на отримання страхових виплат (послуг) за дiючими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування. Єдиний внесок нараховується: на суму нарахованої кожнiй застрахованiй особi заробiтної плати за видами виплат, якi включають основну та додаткову заробiтну плату, iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, у тому числi в натуральнiй формi, що визначаються вiдповiдно до Закону України "Про оплату працi", та суму винагороди фiзичним особам за виконання робiт (надання послуг) за цивiльно-правовими договорами. Суми єдиного соцiального внеску включають доскладу тих же витрат i в тому перiодi, що i нараховану заробiтну плату працiвникiв пiдприємства.
Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв та надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з реалiзацiї продукцiї, товарiв та надання послуг на дату балансу.
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Пiдприємство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
Умовнi зобов'язання та активи.
Пiдприємство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Прийняття нових стандартiв.
При складаннi фiнансової звiтностi Пiдприємство застосувало всi новi i змiненi стандарти й iнтерпретацiї, затвердженi Мiнiстерством Фiнансiв  України,  розмiщенi на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Основними напрямками  дiяльностi товариства є виробництво  металевих виробiв для легкої промисловостi та надання послуг з нанесення гальванiчного покриття.
ПрАТ "Текстемп"виготовляє наступнi види продукцiї:
- цвяхи взуттєвi
- дрiт взуттєвий
-  блочка взуттєва
Товариство надає наступнi послуги:
- нанесення гальванiчного покриття  /нiкель та цинк/
- послуги по механiчнiй обробцi деталей
-  оренда примiщень та обладнання.
Собiвартiсть  виробленої продукции в 2019 роцi у фактичних цiнах без ПДВ склала 6802 тис.грн. В  звiтному перiодi було виготовлено:
- цвяхи взуттєвi  71,4  т. на суму 4 471,4  тис.грн. без ПДВ, 
- Дрiт взуттєвий 10,6 т. на суму 496,6  тис. грн. без ПДВ 
- блочка взуттєва  22,1  млн.шт. на суму 598,6  тис.грн. без ПДВ.
У 2019  роцi були виконанi роботи  /послуги / по нiкелевому та цинковому покриттю деталей  на суму  199,1 тис.грн., по механiчнiй обробцi деталей на суму 295,8тис.грн.
Вартiсть наданих послуг по орендi примiщень та обладнання у 2019 роцi склала 6 749,1 тис.грн.
В 2019 роцi загальна сума виручки вiд реалiзацiї продукцiї та виробничих послуг склала 9 563,2 тис.грн., де обсяг реалiзованої продукцiї на експорт  склав 23 %  вiд загального обсягу у сумi 2 216,2 тис.грн.
Основний ринок збуту - це покупцi України:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київський фурнiтурний завод",
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ФОРТУНА ЛIМIТЕД",
ТОВ "НВП "ТЕМП-3000"
Приватне Акцiонерне Товариство Чернiгiвська взуттєва фабрика "Берегиня".
Покупцi за зовнiшньоекономiчними контрактами:
Магомедов Рустам Iльясович, Росiя, Республiка Дагестан
GREEN WASH Inc, Сполученi Штати Америки,
ТОВ "КФЗ-М", Росiя.
Для пiдтримки сталих обсягiв  продажу та  збiльшення ринкiв  збуту виробленої продукцiї         проводиться  постiйна  участь   практично у всiх оптових ярмарках, виставках, що проводяться у м. Києвi. Розмiщуємо рекламу у журналi  "Все для легкої промисловостi".
Джерела сировини Товариства доступнi,а саме це: ТОВ "МЕТИЗ БРОВАРИ" ,ПрАТ "Днiпрометиз", ТОВ "УКРАГРОМЕТПРОМ" -постачальники проволоки стальної.  ТОВ "ТД"КИЇВКОЛЬОРМЕТ" постачає проволоку латунну. ТОВ  "КФЗ" постачає стрiчку стальну. ТОВ "Трипiльський пакувальний комбiнат"-тару та пакувальнi матерiали.  ТОВ "Епiцентр К" постачає  ремонтно-будiвельнi матерiали.
ПрАТ "Маршал", Приватне акцiонерне товариство "Макрохiм", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТОРГОВИЙ ДIМ "АРСЕНАЛ-УКРАЇНА" -хiмiчнi матерiали.
Вiд сезонних змiн дiяльнiсть товариства не залежить. Основнi ризики в дiяльностi емiтента - це нестабiльнiсть економiчної ситуацiї в країнi, що може сказатися на купiвельнiй спроможностi клiєнтiв товариства, та безконтрольний iмпорт товарiв закордонного виробництва в  Україну, вплинути на якi та використати вiдповiднi заходи для їх зменшення товариство не може.
Товариством в наступних роках планується:
- впровадження виробництва нового асортименту продукцiї;
- збiльшення обсягiв виробничої програми;
- вирiшення питання поповнення обiгових коштiв;
- пiдвищення заробiтної плати працiвникiв;
- реконструкцiя виробничих потужностей;
- мiнiмiзацiя собiвартостi виробленої продукцiї.
Конкурентами в галузi є: пiдприємства Турцiї, Польщi, Китаю, Iталiї. В ближньому зарубiжжi конкурентiв немає.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
У 2014 роцi  придбано основних засобiв на суму 1302 тис.грн./ охоронна сигналiзацiя - 4 тис.грн.; дiлянка даху головного виробничого корпусу - 1293 тис.грн.; монорейка - 3 тис.грн.; комп'ютер - 2 тис.грн./                
Згiдно протоколу загальних зборiв №16 вiд 17.04.2014року вiдбулося вiдчуження основних засобiв на суму 56,4 тис.грн., iз ни х продано на суму 6,8 тис.грн./станок унiверсально-заточний, роторний подрiбнювач, прес 25 тонн, вiдрiзний станок/; лiквiдовано на суму 49,6 тис.грн/горизонтальний сосуд, машина тампопечатi, 2 вакуумно-сушильних шкафи, кран-балка/.
У 2015 роцi  придбано основних засобiв на суму 373,4тис..грн./ система  сигналiзацiї загазованностi примiщення-20,9 тис.грн; вентиляцiйна система -40,3тис.грн.,стружкопилесос-4,4 тис.грн, кран мостовий -196,8 тис.грн, моторельса -55 тис.грн, внутрiшньозаводський газопровiд 56 тис.грн./  
Згiдно протоколу загальних зборiв №17вiд 24.04.2015року вiдбулося вiдчуження основних засобiв на  ,суму 172,3тис.грн iз них продано на суму 80,7 тис.грн /електропiч,5 гiдравлiчних преса,термопластавтомат,5 станкiв, механiчна пилка,/лiквiдовано на суму 91,6тис.грн/ 5 комп'ютерiв,2 термопластавтомата, монiтор/.
У 2016 роцi  придбання  основних засобiв не вiдбувалося.
Згiдно протоколiв наглядової ради на протязi 2016  року вiдбулося вiдчуження основних засобiв на  суму 140.8 тис.грн iз них продано на суму 56,3 тис.грн., /2стани волочильнi , станок токарний, фрезерний, привiд гiдравлiчний, верстак сверлильний)             
Лiквiдовано на суму 84.5 тис.грн/ 2 комп'ютери, пiд'їзна дорога, автозаправочний блок ).
У 2017 роцi придбано основних засобiв на суму 460 тис.грн.
Згiдно протоколiв наглядової ради на протязi 2017 року вiдбулося вiдчуження основних засобiв на суму  68,0 тис.грн.  iз них продано на суму 68,0 тис.грн. /барабан для волочiння, прес для пробивки отворiв, вертикально-свердлильний верстат. 
Лiквiдовано на суму 14,17тис.грн./ 2 комп'ютери, 3 телефони. 
У 2018 роцi придбано основних засобiв на суму 20 тис.грн 
Згiдно протоколiв наглядової ради за протязi 2018 року вiдбулося вiдчуження основних засобiв на суму 40,0 тис./ машина для намотування дроту.
У 2019 роцi придбано основних засобiв на суму 78 тис.грн 
Згiдно протоколiв наглядової ради на протязi 2019 року вiдбулося вiдчуження основних засобiв на суму 29,6 тис./ Автокран КС35773; Автомобiль ЗиЛ431610.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основними засобами Товариства є власнi примiщення, обладнання, транспортнi засоби, офiснi меблi та комп'ютерна технiка. Об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини щодо основних засобiв вiдсутнi. Ступiнь використання обладнання - ____. Спосiб утримання активiв - за рахунок амортизацiйних вiдрахувань. Мiсцезнаходження основних засобiв - за адресою Товариства: 02121, м. Київ, вул. Колекторна, 30. Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв товариства. Планiв капiтального будiвництва немає.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основними проблемними моментами дiяльностi ПрАТ "Текстемп" є:
- недостатнiсть обiгових коштiв
- значний знос обладнання;
- втрата традицiйних ринкiв збуту продукцiї;
- безконтрольний iмпорт товарiв закордонного виробництва в  Україну;
- вiдсутнiсть квалiфiкованої робочої сили;
- нестабiльнiсть економiчної ситуацiї в країнi.
Ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень значний.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування пiдприємства здiйснюється на основi господарського розрахунку. ПрАТ "Текстемп" має задовiльний фiнансовий стан, для поточних потреб робочого капiталу достатньо. Оцiнок фахiвцiв щодо шляхiв покращення лiквiдностi товариства немає.

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

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Товариством в наступних роках планується:
- впровадження виробництва нового асортименту продукцiї;
- збiльшення обсягiв виробничої програми;
- вирiшення питання поповнення обiгових коштiв;
- пiдвищення заробiтної плати працiвникiв;
- мiнiмiзацiя собiвартостi виробленої продукцiї.
  На дiяльнiсть емiтента в майбутньому може вплинути:
- вiдновлення традицiйних ринкiв збуту продукцiї;
- зменшення iмпорту товарiв закордонного виробництва в  Україну;
- стабiлiзацiя економiчної ситуацiї в країнi.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки не проводились.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Вся iстотна iнформацiя, необхiдна для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, викладена в поточнiй рiчнiй iнформацiї.



IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Загальнi збори акцiонерiв
Акцiонери
Згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв
Наглядова рада
Наглядова рада складається з 3 осiб, а саме: Голова та члени Наглядової ради
Голова Наглядової ради - Ващенко Олександр Миколайович
Заступник голови Наглядової ради - Вiдерський Анатолiй Iванович
Член Наглядової ради - Кардаш Любов Володимирiвна
Одноосiбний виконавчий орган
Директор
Корчак Вiталiй Петрович

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Корчак Вiталiй Петрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1952
5) Освіта
	Вища, КПI, металург
6) Стаж роботи (років)
	45
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПАТ КМП"Текстемп", 05421663, голова правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	04.05.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	Розмiр виплаченої винагороди - 80886,51 тис. грн., у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згальний стаж роботи 45 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв, -  голова правлiння. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
	Голова Наглядової ради (акцiонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Ващенко Олександр Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1962
5) Освіта
	Вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi, iнженер-механiк
6) Стаж роботи (років)
	36
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	СП"Тема", 19358098, директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	27.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 36 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв, - директор. За сумiсництвом займає посаду директора ТОВ"Київський фурнiтурний завод"(iдентифiкацiйний код 31117880, 02660, м.Київ, вул.Колекторна, 30).

1) Посада
	Заступник голови Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Вiдерський Анатолiй Iванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1962
5) Освіта
	Вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi, iнженер-механiк
6) Стаж роботи (років)
	36
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ"Київський фурнiтурний завод", 31117880, Заступник директора 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	27.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 36 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв, - заступник директора. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
	Член Наглядової Ради (акцiонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Кардаш Любов Володимирiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1963
5) Освіта
	Київський технологiчний технiкум, середньо-спецiальна
6) Стаж роботи (років)
	39
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ КМП "Текстемп", 05421663, секретар
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	27.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 39 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв, - секретар. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Радiонова Наталiя Вiкторiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1976
5) Освіта
	Вища, Полтавський унiверситет економiки та торгiвлi, фiнансист
6) Стаж роботи (років)
	22
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ " ТПК "Олiмп", 36657031, Головний бухгалтер 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	12.05.2016, обрано безстроково
9) Опис
	Розмiр виплаченої винагороди - 75967,84 грн., у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згальний стаж роботи 22 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв, -  головний бухгалтер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Ідентифікаційний код юридичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейо-вані іменні
1
2
3
4
5
6
7
Директор
Корчак Вiталiй Петрович

15
0,027849
15
0
Голова Наглядової ради
Ващенко Олександр Миколайович

8 080
15,0012
8 080
0
Заступник голови Наглядової ради
Вiдерський Анатолiй Iванович

10
0,018566
10
0
Член Наглядової Ради
Кардаш Любов Володимирiвна

15
0,027849
15
0
Головний бухгалтер
Радiонова Наталiя Вiкторiвна

0
0
0
0
Усього
8 120
15,075464
8 120
0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Перспективнi плани розвитку полягають у створеннi та виведеннi на ринок нового асортименту продукцiї, збiльшеннi обсягiв виробництва, розширеннi ринкiв збуту, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi продукцiї. 

2. Інформація про розвиток емітента
Товариство було створено шляхом приватизацiї Київського державного металофурнiтурного пiдприємства  "Темп". Вiдповiдно до акта оцiнки цiлiсного майнового комплексу Київського державного металофурнiтурного пiдприємства  "Темп" вiд 30.04.1994р., затвердженого першим заступником голови Держкомлегтексу,  вартiсть цiлiсного майнового комплексу (величина статутного капiталу створюваного акцiонерного товариства)  склала 5655510 тис. крб. (56555,10 грн.).  Розмiщення акцiй на суму статутного капiталу у кiлькостi 53862 шт. вiдбувалось згiдно з Уточненим планом розмiщення акцiй (пiдприємства групи Г) ВАТ "Київське металофурнiтурне пiдприємство Текстемп" - додатком до наказу ФДМУ № 299 вiд 08.02.2000р. шляхом пiльгового продажу та продажу на конкурентних засадах. Оплата статутного капiталу вiдбувалась частково грошовими коштами, частково за приватизацiйнi майновi та компенсацiйнi сертифiкати.
Вiдповiдно до Протоколу пiдсумкiв продажу акцiй вiдкритого акцiонерного товариства "Київське металофурнiтурне пiдприємство "Текстемп" вiд 31.10.2001р., складеного уповноваженою комiсiєю по продажу акцiй у Товариствi, затвердженого начальником регiонального вiддiлення ФДМУ по м.Києву 09.11.2001р.  фактично продано:
пiдприємствам та громадянам, якi мають право на пiльгове придбання   акцiй вiдповiдно до ст. 25 Закону України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств" - 5627 шт.;
- за власнi кошти працiвникам пiдприємства та громадянам, якi мають право на пiльгове придбання акцiй вiдповiдно до ст. 25 Закону України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств" - 570 шт.;
- керiвництву пiдприємства за грошовi кошти - 2693 шт.;
- за приватизацiйнi майновi сертифiкати громадянам України та фiнансовим посередникам на сертифiкатному аукцiонi - 1460 шт.;
- продаж пакету акцiй за конкурсом  - 27470 шт.;
- продаж через фондову бiржу - 16042 шт. 
 Всього 53862 шт. акцiй.
Комiсiя постановила, що вартiсть державної частки у статутному фондi вiдкритого акцiонерного товариства "Київське металофурнiтурне пiдприємство "Текстемп"   сплачена; процес продажу акцiй  вiдкритого акцiонерного товариства "Київське металофурнiтурне пiдприємство "Текстемп"  завершений.
ВАТ КМП "Текстемп"- акцiонерне товариство по виробництву металофурнiтури для взуттєвої та шкiряної промисловостi. До складу ВАТ входила фiлiя - Чигиринський фурнiтурний завод. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв - протокол №11 вiд 17.04.2009р.- було прийняте рiшення про припинення фiлiї - Чигиринський фурнiтурний завод.
Товариство здiйснювало один випуск акцiй у документарнiй формi, але
вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд
17.09.2008р. за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.07.2010р. у звiтному
перiодi Товариство здiйснило дематерiалiзацiю акцiй змiнивши форму їх iснування
на бездокументарну.
У зв'язку з цим Товариством отримано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй у
бездокументарнiй формi iснування №289/10/1/10 вiд 05.08.2010р., видане
теруправлiнням ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй обл.
Глобальний сертифiкат простих акцiй депоновано у ВАТ "Нацiональний
депозитарiй України" 05.10.2010р., реєстрацiйний № 289/10/1/10, дата
оформлення - 05.10.2010р.
Передача реєстру власникiв iменних цiнних паперiв вiд незалежного
реєстратора ТОВ "Прибуток-Реєстр" (лiцензiя ДКЦПФР серiї АВ №362180 вiд
22.08.2007р.) до зберiгача ТОВ "Прибуток Плюс"(лiцензiя ДКЦПФР серiї АВ №520479 вiд 26.03.2010р.) була здiйснена 05.10.2010р.(акт приймання - передачi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ "Київське металофурнiтурне пiдприємство "Текстемп"(код ЄДРПОУ 05421663) вiд 05.10.2010р.).
У   вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Протокол №13 вiд 15.04.2011року ВАТ "КМП"Текстемп" вiдбулась змiна найменування Товариства на Публiчне акцiонерне товариство  "Київське металофурнiтурне пiдприємство"Текстемп".
У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Протокол № 19 вiд 27.04.2017 року  ПАТ "Київське металофурнiтурне пiдприємство "Текстемп" вiдбулась змiна типу та змiна найменування Товариства  на Приватне акцiонерне товариство "Текстемп" 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Iнформацiя про укладення  деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних ЦП протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало таких операцiй.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Iнформацiя про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування, не надається, тому що Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв не надається, тому що Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Приватного акціонерного товариства "Текстемп" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не заазначається, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
23.04.2019
Кворум зборів
99,89
Опис
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 
2. Обрання голови загальних зборiв, секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв. 
3. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за пiдсумками роботи за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 
4. Розгляд звiту директора Товариства за пiдсумками роботи за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора. 
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк, балансу, звiту про фiнансовi результати за 2018 рiк. 
6. Розподiл прибутку та покриття збиткiв Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi.
7. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 27 квiтня 2019 року по 23 квiтня 2020 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - порядок затверджувався Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
З 1-го питання порядку денного вирiшили:
Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: 
- Головою лiчильної комiсiї  - Єрмолаєву Надiю Iванiвну, 
- Членом лiчильної комiсiї - Жаворонок Тетяну Миколаївну, 
- Членом лiчильної комiсiї - Гаюк Маргариту Юрiївну.
Повноваження обраного даними загальними зборами складу лiчильної комiсiї припинити з моменту закриття загальних зборiв акцiонерiв. 
З 2-го питання порядку денного вирiшили:
Обрати головою загальних зборiв - Скрипку Олену Василiвну, секретарем загальних зборiв - Кардаш Любов Володимирiвну. 
Затвердити наступний регламент загальних зборiв: 
- доповiдачам по всiм питанням надати до 15 хвилин; 
- для виступiв, довiдок, пояснень, зауважень надати до 5 хвилин.
З 3-го питання порядку денного вирiшили:
Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2018 рiк. Затвердити рiшення, прийнятi наглядовою радою протягом 2018 року. Роботу наглядової ради Товариства за пiдсумками роботи за 2018 рiк визнати задовiльною.
З 4-го питання порядку денного вирiшили:
Затвердити звiт директора за 2018 рiк. Роботу директора Товариства за пiдсумками роботи за 2018 рiк визнати задовiльною.
З 5-го питання порядку денного вирiшили:
Затвердити звiт про фiнансовi результати Товариства за 2018 рiк. Затвердити рiчний баланс у розмiрi - 24679 тис. грн. (двадцять чотири мiльйони шiстсот сiмдесят дев'ять тисяч гривень).
З 6-го питання порядку денного вирiшили:
Дивiденди не нараховувати i не виплачувати, а отриманий прибуток у розмiрi 1938 тис. грн. направити на поповнення обiгових коштiв, вiдновлення основних фондiв та розрахунок з кредиторами.
З 7-го питання порядку денного вирiшили:
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у процесi  господарської дiяльностi виключно за рiшенням наглядової ради у перiод з 27.04.2019 р. по 23.04.2020 р. (включно) наступного характеру: 
- правочини на реалiзацiю готової продукцiї на суму не бiльше 20 млн. грн.;
- правочини щодо оренди основних фондiв на суму не бiльше 12 млн. грн.
Уповноважити наглядову раду приймати рiшення щодо:
- необхiдностi (доцiльностi) здiйснення таких значних правочинiв; 
- вибору сторони (юридичної або фiзичної особи) з якою буде вчинятися такий правочин; 
- затвердження iстотних умов таких значних правочинiв. 

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

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)


Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)


Які 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 зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)
Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не скликалися.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

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

Інше (зазначити)


У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Черговi загальнi збори були проведенi 23.04.2019 р.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачерговi загальнi збори не скликалися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів
2
членів наглядової ради - представників акціонерів
1
членів наглядової ради - незалежних директорів
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
З питань аудиту

X
З питань призначень

X
З винагород

X
Інше (зазначити)
Комiтети в складi наглядової ради не створювались.

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети Наглядової ради не утворювались, i вiдповiдно, не надається iнформацiя щодо компетентностi та ефективностi кожного з комiтетiв ради, iнформацiя про перелiк та персональний склад комiтетiв, їхнi функцiональнi повноваження, кiлькiсть проведених засiдань та опис основних питань, якими займалися комiтети, iнформацiю комiтету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежностi проведеного зовнiшнього аудиту товариства, зокрема незалежностi аудитора (аудиторської фiрми).
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: -

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член


Так
Ні
Ващенко Олександр Миколайович
Голова Наглядової ради

X
Вiдерський Анатолiй Iванович
Заступник голови Наглядової ради

X
Кардаш Любов Володимирiвна
Член Наглядової ради

X

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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги
X

Інше (зазначити)

X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 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 (зазначити)


Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
У звiтному перiодi було проведено 10 засiдань Наглядової ради.
Рiшення Наглядової ради приймаються простою бiльшiстю голосiв. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень, голос Голови Наглядової ради (пiд час вiдсутностi Голови Наглядової ради - заступника Голови) є вирiшальним.
На засiданнях Наглядової ради приймалися рiшення про продаж обладнання; про надання повноважень директору; скликання та проведення рiчних загальних зборiв 23.04.2019 р; затвердження рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) за 2018 рiк; обрання аудитора та затвердження умов договору на виконання аудиторських послуг; затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв; затвердження бюлетенiв для голосування;  затвердження рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) за 2018 рiк; змiна вiдомостей в ЄДР щодо видiв економiчної дiяльностi. 

Як 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)


Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
Директор Корчак Вiталiй Петрович
Директор зобов'язаний:
а) здiйснювати ефективне управлiння оперативною дiяльнiстю Товариства. Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 
б) здiйснювати поточну дiяльнiсть Товариства з метою пiдвищення його 	прибутковостi та конкурентоспроможностi;
в) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
г) особисто брати участь у чергових та Позачергових Загальних зборах акцiонерiв; 
д) на вимогу Наглядової ради брату участь у засiданнях Наглядової ради;
е) забезпечити збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою Директору у зв'язку з виконанням  своїх повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб;
ж) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства;
з) звiтувати перед Загальними зборами та Наглядовою радою про виконання їх рiшень, про фiнансово-економiчний стан Товариства, рiвень конкурентоспроможностi та прибутковостi, наявнiсть кредиторської та дебiторської заборгованостi, динамiку змiн показникiв звiтностi Товариства; 
и) своєчасно надавати Наглядовiй радi на її вимогу повну та достовiрну iнформацiю, необхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
к) до 25 числа кожного мiсяця подавати iнформацiю Наглядовiй радi про 	виконання планiв минулого мiсяця, iнформувати про економiчнi показники;
л) подавати Наглядовiй радi щокварталу, не пiзнiше 25 числа мiсяця,  наступного  за звiтним, звiти  про результати роботи за звiтний перiод;
м) створити безпечнi та нешкiдливi умови працi в Товариствi;
н) виконувати вимоги антимонопольного законодавства України.
Опис
Iнформацiя про виконавчий орган (данi про склад колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, про проведенi засiдання i порядок прийняття рiшення та загальний опис прийнятих на них рiшень) не надається, тому що у Товариства створено одноосiбний виконавчий орган.

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
ні
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
ні
ні
ні
так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
ні
так
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
ні
ні
ні
так
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
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
так
ні
ні
ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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)


Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
ні
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
ні
ні
так
так
ні
Інформація про склад органів управління товариства
так
ні
так
так
так
Статут та внутрішні документи
так
ні
так
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
так
ні
так
так
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
ні
ні
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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Інше (зазначити)


З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

Так
Ні
З власної ініціативи

X
За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

X
Інше (зазначити)


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

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київський фурнiтурний завод"
31117880
61,6241
2
Ващенко Олександр Миколайович

15,0012
3
Скрипка Олена Василiвна

9,99

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

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
53 862
7 130
вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України", акцiї акцiонерiв, якi не уклали договiр з депозитарною установою, не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв Товариства
12.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акцiонерiв.
Рiшення про обрання Голови Наглядової ради та членiв Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  
Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера (групи акцiонерiв), може бути замiнений таким акцiонером (такою групою акцiонерiв) у будь-який час. Загальнi  збори  можуть прийняти рiшення  про  дострокове  припинення повноважень членiв Наглядової ради  та  одночасне обрання  нових членiв. 
Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена  Наглядової ради  припиняються:
1)  за  його  бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
2)  в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 
3)  в разi  набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;
4)  в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. 
5)  у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера(iв). 
Директор обирається Наглядовою радою Товариства.  Одна й та сама особа може обиратися Директором необмежену кiлькiсть разiв. Строк обрання Директора визначається Наглядовою радою Товариства. Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової ради Товариства. За рiшенням Наглядової ради Директор може бути у будь-який час з будь-якого приводу усунений або вiдсторонений вiд виконання своїх обов'язкiв. 
У разi дострокового припинення Директором своїх повноважень, Наглядова рада обирає нового Директора або призначає виконуючого обов'язки Директора. Виконуючий обов'язки Директора має тi ж повноваження, що i Директор.
Про припинення повноважень з власної iнiцiативи Директор зобов'язаний письмово повiдомити про це Наглядову раду у порядку та в строки, встановленi контрактом.  

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення приватними акцiонерними товариствами не надається згiдно iз ч.8 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

9) повноваження посадових осіб емітента
Голова Наглядової ради або особа, виконуюча обов'язки Голови Наглядової ради без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси у вiдносинах з усiма пiдприємствами, органiзацiями, установами та громадянами, в межах компетенцiї Наглядової ради, встановленої Статутом та  Положенням про Наглядову раду, укладає та пiдписує угоди, контракти, договори та iншi документи.
Член Наглядової ради вирiшують питання в межах компетенцiї Наглядової ради.
Директор без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси у вiдносинах з усiма пiдприємствами, органiзацiями, установами та громадянами, укладає угоди, контракти, з урахуванням обмежень, вказаних в 9.4.17 Статуту Товариства.
До компетенцiї Директора належить: 
а) роз розпорядження грошовими коштами згiдно затвердженого кошторису, в межах потреб виробничої дiяльностi;
в) затвердження штатного розкладу;
г) затвердження договiрних цiн на продукцiю та тарифiв на послуги;
д) затвердження внутрiшнiх нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Товариства;
е) органiзацiя та пiдготовка проведення чергових Загальних зборiв та позачергових зборiв акцiонерiв згiдно порядку денного, затвердженого Наглядовою радою;
ж) органiзацiя та  ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
з) подання на затвердження Наглядовою радою щорiчного кошторису, посадових окладiв спiвробiтникiв Товариства, показникiв, розмiрiв та строкiв їх премiювання, актiв списання товарно-матерiальних цiнностей та списання згiдно актiв iнвентаризацiї;
и) прийняття рiшень про вiдрядження в межах України, закордоннi дiловi поїздки узгоджуються з Наглядовою радою;
к) подання на затвердження Загальними зборами рiчного звiту та балансу Товариства;
л) прийняття рiшень з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства. 










10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
з надання обґрунтованої впевненості
щодо Звіту про корпоративне управління
Приватного акціонерного товариства 
«Текстемп»
за 2019 рік.  

1. АДРЕСАТ
Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Текстемп» адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, управлінському персоналу та акціонерам Приватного акціонерного товариства «Текстемп» (далі – Товариство).

 2. ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО
Повна назва товариства
Приватне акціонерне товариство «Текстемп»
Код за ЄДРПОУ
05421663
Місцезнаходження:
02121, м.Київ, вулиця Колекторна, будинок 30
Номер та дата державної реєстрації
№ 1 065 120 0000 001772
Дата державної реєстрації: 05.09.1994 р.
Дата запису: 28.01.2005 р.
Місцезнаходження реєстраційної справи
Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація
КВЕД
15.20 Виробництво взуття (основний)

3. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ
 Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Текстемп» за 2019 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України. 
         Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Текстемп» за 2019 рік та перевірку інформації, поданої у Звіті про корпоративне управління товариства, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1Закону України « Про цінні папери та фондовий ринок».
 Звіт про корпоративне управління – документ, який включає в себе інформацію про проведення загальних зборів акціонерів, персональний склад наглядової ради та одноосібного виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та опис прийнятих рішень, опис основних характеристик системи внутрішнього контролю, перелік осіб, які є власниками значного пакета акцій Приватного акціонерного товариства «Текстемп», інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства, порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства, повноваження посадових осіб товариства.
          Нами перевірені наступні документи, які надані товариством за 2019р.:
          1. Статут.
          2.Протоколи засідання Наглядової ради.
          3. Протокол загальних зборів, які відбулися у звітному періоді.
          4. Документи, що підтверджують обрання посадових осіб товариства.
          5. Внутрішні положення, що стосуються корпоративного управління.
  6. Дані щодо реєстру акціонерів товариства.
  7. Інші  документи, що стосуються предмету перевірки.

4. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ
Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у  п. 63 Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV, Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955 та полягають у підтвердженні достовірність інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства.
         Звіт про корпоративне управління складається у складі річного Звіту керівництва для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40- 1Закону України « Про цінні папери та фондовий ринок».

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

 Управлінський персонал Приватного акціонерного товариства «Текстемп» несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок.

6.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

          Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації». 
        Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки; аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління, а також  дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства.
         Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.
        Оскільки метою  перелічених  вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки висновком щодо Звіту з корпоративного управління  та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.
        Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлювання думки.         

7. ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ
          Здійснені процедури отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, були направлені на:
          - отримання розуміння товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління;
          - дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
          - дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів;
          - дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності товариства: наявність окремої посади ревізора або ревізійної комісії;
          - дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу:
          - наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства.
         В ході виконання завдання аудитор отримав докази щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління в складі Звіту керівництва за 2019 рік.

8. ДУМКА ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

      На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Текстемп» за 2019 рік що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV та не суперечить Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.

9. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повна назва підприємства
Приватне підприємство «ІНФОРМАУДИТ»
Код за ЄДРПОУ
31058616
Юридична адреса
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності
№ 4712 від 28.09.2017 р. видане Аудиторською Палатою України
Сертифікат аудитора
Прокопчук Костянтин Юрійович сертифікат  серія А № 005483 від 22.07.2003 р., термін дії до 22.07.2023 р.
             
                  10. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

- дата та номер договору на виконання завдання
№ 04-32 від 10 березня 2020 р.
- дата початку та дата закінчення виконання завдання
08.04.2020 р. – 16.04.2020 р.

                  Дата аудиторського звіту – 16 квітня 2020 року       

              Директор 
ПП «ІНФОРМАУДИТ»                                                      К.Ю. Прокопчук


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київський фурнiтурний завод"
31117880
02660, Дарницький  у м. Києвi р-н, м. Київ, вул.Колекторна, буд. 30
33 192
61,6241
33 192
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
Ващенко Олександр Миколайович
8 080
15,0012
8 080
0
Скрипка Олена Василiвна
5 380
9,9884
5 380
0
Усього
46 652
86,6137
46 652
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акцiї простi iменнi
53 862
1,05
Акцiонери Товариства зобов'язанi:
1. дотримуватись вимог Статуту, внутрiшнiх Положень Товариства та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
2. виконувати рiшення Загальних зборiв, Наглядової ради та iнших органiв управлiння Товариства;
3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;
4. оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi цим Статутом та рiшенням  Загальних зборiв  Товариства; 
5. не заважати своїми дiями роботi Товариства;
6. не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства та нести вiдповiдальнiсть за розголошення, незаконне збирання або використання вiдомостей, що є комерцiйною таємницею, конфiденцiйною та iнсайдерською iнформацiєю у порядку та розмiрах, передбачених законодавством України та внутрiшнiми Положеннями Товариства;
7. вiдшкодувати Товариству всi витрати, понесенi ним у зв'язку з пiдготовкою та наданням вiдповiдей на запити акцiонерiв, перевiрками, судовими та iншими дiями, якi будуть проводитись на вимогу акцiонерiв;  
8. нести iншi обов'язки, передбаченi чинним законодавством України, внутрiшнiми Положеннями Товариства та цим Статутом.
Акцiонер зобов'язаний своєчасно iнформувати про змiну своїх реквiзитiв особу, у якої вiдкрито рахунок у цiнних паперах на iм'я такого акцiонера i  на якому облiковуються належнi йому цiннi папери Товариства. Товариство та його посадовi особи не несуть вiдповiдальностi за неможливiсть реалiзацiї акцiонером своїх прав та спричиненi у зв'язку iз цим акцiонеру збитки, у випадку, коли акцiонер не внiс iнформацiю про змiну своїх реквiзитiв по Мiж акцiонерами Товариства може бути укладений договiр, за яким на акцiонерiв покладаються додатковi обов'язки, у тому числi обов'язок участi у Загальних зборах, i передбачається вiдповiдальнiсть за його недотримання.
Кожною простою акцiєю Товариства акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи право:
1. брати участь в управлiннi Товариством у порядку, визначеному Статутом;
2. брати участь у розподiлi прибутку i отримувати дивiденди в розмiрi та у строк, що визначенi вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв, у разi прийняття рiшення про їх виплату;
3. отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;
4. отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та  внутрiшнiми Положеннями Товариства;
5. на передачу всiх або частини прав, що надаються акцiєю, своєму представнику на пiдставi довiреностi.
6. брати участь i голосувати на Загальних зборах акцiонерiв;
7. вiльно розпоряджатися акцiями, що їм належать. Акцiонери Товариства можуть вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв та Товариства.
8. на переважне придбання додатково розмiщених Товариством акцiй пропорцiйно частцi належних їм  акцiй у загальнiй кiлькостi акцiй. У разi вiдмови акцiонерiв вiд переважного права на придбання додатково розмiщених акцiй у строк, встановлений Загальними зборами акцiонерiв, переважне право на придбання цих акцiй мають акцiонери, якi виявили бажання придбати акцiї незалежно вiд кiлькостi належних їм акцiй. Акцiї, що залишились не проданими серед акцiонерiв, пропонуються до вiльного продажу юридичним та фiзичним особам, якi не є акцiонерами Товариства.
9. акцiонери -  власники простих акцiй Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi чинним законодавством та цим Статутом.
Акцiонери реалiзують свої права в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Процедурнi питання реалiзацiї прав акцiонерiв визначаються внутрiшнiми Положеннями та актами Товариства. 
Вiдсутнi
XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
05.08.2010
289/10/1/10
Територiальне управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi
UA4000088249
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
1,05
53 862
56 555,1
100
Опис
Свiдоцтво № 687/10/1/2000 вiд 31.10.2000р., видане Управлiнням ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй обл., втратило чиннiсть.Товариство випускало тiльки простi iменнi акцiї.Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшнiх ринках, зокрема на бiржевому ринку, органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв в 2018 роцi не здiйснювалась. Товариство додаткових емiсiй не здiйснювало. Фактiв включення/виключення з лiстингу не було.

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

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Міжнародний ідентифікаційний номер
Кількість акцій у випуску (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
1
2
3
4
5
6
7
8
05.08.2010
289/10/1/10
UA4000088249
53 862
56 555,1
46 732
0
0
Опис:
Обмежень немає.


XIII. 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)
Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
2 618,4
2 347
0
0
2 618,4
2 347
  будівлі та споруди
2 276,6
2 001,8
0
0
2 276,6
2 001,8
  машини та обладнання
285,5
286,1
0
0
285,5
286,1
  транспортні засоби
16,1
10,8
0
0
16,1
10,8
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
40,2
48,3
0
0
40,2
48,3
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
2 618,4
2 347
0
0
2 618,4
2 347
Опис
Строк корисного використання об'єкта основних засобiв: Будiвлi - 10-20 рокiв, Машини та обладнання (обчислювальна технiка) - 2-5 рокiв, Транспортнi засоби - 5 рокiв; Iнструменти, прилади та iнвентар (меблi) - 4 роки;.
Первiсна вартiсть основних засобiв - 15 241,1 тис. грн.
Сума нарахованого зносу - 12 894,1 тис. грн.
Ступiнь їх зносу - 84,6%
Ступiнь їх використання - 82,48%
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулося.
Обмеження на використання майна Товариства вiдсутнi.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
20 448,4
21 201,3
Статутний капітал (тис.грн)
56,6
56,6
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
56,6
56,6
Опис
Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р.
Висновок
Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
268,3
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
2 970,1
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
3 238,4
X
X
Опис
Товариство завчасно виконує свої зобов'язання.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
-
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон
(044) 363-04-00
Факс
-
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис
Депозитарiй, який надає депозитарнi послуги з обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства. Дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю України, затверджених рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (рiшення вiд 01.10.2013 № 2092).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Емкон-аудит"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
37153128
Місцезнаходження
02068, Україна, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
4374
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
23.09.2010
Міжміський код та телефон
(044) 456-90-04
Факс
(044) 456-90-05
Вид діяльності
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту
Опис
Перевiрка та висловлення думки щодо звiту про корпоративне управлiння за 2018 рiк.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма
Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи
21676262
Місцезнаходження
03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, офiс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
-
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон
(044) 287-56-70
Факс
(044) 287-56-73
Вид діяльності
Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi
Опис
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  працює без лiцензiї, внесена до Реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку (реєстрацiйний номер:№ DR/00001/APA, №DR/00002/ARM, дата включення до Реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку: 18.02.2019 р.). Надає iнформацiйнi послуг на фондовому ринку.


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
2020.01.01
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Текстемп"
за ЄДРПОУ
05421663
Територія
м.Київ, Дарницький р-н
за КОАТУУ
8036300000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво взуття
за КВЕД
15.20
Середня кількість працівників, осіб: 58
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 02660, Дарницький,  м. Київ р-н, м. Київ, вул. Колекторна, буд.30, (044)564-63-97

1. Баланс
на 31.12.2019 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД
1801006
Актив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи



Незавершені капітальні інвестиції
1005
172,5
118,6
Основні засоби
1010
2618,4
2347
    первісна вартість
1011
15246,3
15241,1
    знос
1012
(12627,9)
(12894,1)
Довгострокові біологічні активи 
1020
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
1030
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
2790,9
2465,6
II. Оборотні активи



Запаси:
1100
7222,9
5729,7
    у тому числі готова продукція
1103
5142,3
4331,7
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
1125
0,3
1287,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
1135
0
50,7
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
44,5
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
1386,5
1591,5
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
11811,7
Гроші та їх еквіваленти
1165
13234,4
701,4
Витрати майбутніх періодів
1170
28,7
30,8
Інші оборотні активи
1190
15,5
17,5
Усього за розділом II
1195
21888,3
21221,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
24679,2
23686,8

Пасив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
56,6
56,6
Додатковий капітал
1410
4607,1
4607,1
Резервний капітал
1415
0
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
16537,6
15784,7
Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
Усього за розділом I
1495
21201,3
20448,4
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення
1595
118,9
50,3
III. Поточні зобов'язання



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
2595,3
2663,7
    розрахунками з бюджетом
1620
412
268,3
    у тому числі з податку на прибуток
1621
48,8
0
    розрахунками зі страхування
1625
39,5
0
    розрахунками з оплати праці
1630
154,2
6
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
158
250,1
Усього за розділом III
1695
3359
3188,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Баланс
1900
24679,2
23686,8

2. Звіт про фінансові результати
за 2019 р.
Форма №2-м
Код за ДКУД
1801007
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
12572,3
12789,4
Інші операційні доходи
2120
11461,5
10046,6
Інші доходи
2240
625,5
358,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
24659,3
23194,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
(10724,5)
(9036,4)
Інші операційні витрати
2180
(14694,2)
(11794,8)
Інші витрати
2270
(0)
(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
(25418,7)
(20831,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
-759,4
2363,4
Податок на прибуток
2300
(0)
(425,1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
2350
-759,4
1938,3

Керівник				Корчак Вiталiй Петрович

Головний бухгалтер			Радiонова Наталiя Вiкторiвна
XVI. Твердження щодо річної інформації
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, така, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
23.04.2019

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


