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Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Тимчасово виконуючий обов"язки
директора

Галич Наталiя Василiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Юность-2"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24103012
4. Місцезнаходження: 02192, Україна, Деснянський р-н, Київ, Шолом-Алейхема, 2-а
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 549-03-83, (044) 549-07-08
6. Адреса електронної пошти: unost2@emitent.net.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 23.04.2019, 9/19
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

http://24103012.smi
da.gov.ua/

25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо 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
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація 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
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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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:
ПраТ "Юность-2" зазначає причини нерозкриття iнших роздiлiв рiчної регулярної iнформацiї
за 2018 рiк.
Окрiм iнформацiї, яка зазначена у перелiчених роздiлах цього звiту, Приватне акцiонерне
товариство "Юность-2" розкриває повну iнформацiю додатково, в обсязi, передбаченому
Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням
НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826 (в редакцiї вiд 07.03.2019 року).
Роздiл 2 Iнформацiя про одержанi лiцензiї: емiтент не отримував (та не потребує отримання)
лiцензiї на окремi види дiяльностi. Тому iнформацiя з приводу отриманих лiцензiй на окремi
види дiяльностi та iнформацiя стосовно прогнозу щодо продовження строку дiї виданої
лiцензiї (дозволу) не надається.
Роздiл 3 Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах: емiтент не приймає участi
в iнших юридичних особах.

Роздiл 4 Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря: у ПрАТ "Юность-2" не
передбаченаi посада корпоративного секретаря.
Роздiл 5 Iнформацiя про рейтингове агенство: емiтент не являється рейтинговим агенством,
тому iнформацiя не зазначається.
Роздiл 6 Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
емiтента: емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Роздiл 13. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких
стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.
Таких змiн в звiтному перiодi не вiдбувалось.
Роздiл 14. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна
кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.
Таких змiн в звiтному перiодi не вiдбувалось.
Роздiл 15. 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.
Таких змiн в звiтному перiодi не вiдбувалось.
Роздiл 17. Iнформацiя про облiгацiї емiтента. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi
емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента. Iнформацiя про забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв. Перелiчена iнформацiя не описується, у зв"язку з
вiдсутнiстю такої у звiтному перiодi.
Роздiл 18. Iнформацiя не розкривається у зв"язку з вiдсутнiстю емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств, виконання зобов"язань за якими здiйснюється шляхом передання об"єкта
(частини об"єкта) житлового будiвництва.
Роздiл 19.Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм
акцiй) такого емiтента. Працiвники емiтента не мають у власностi цiнних паперiв емiтента.
Роздiл 20. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1
вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента. Працiвники емiтента не мають у
власностi цiнних паперiв емiтента.
Роздiл 21. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому
числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на
вiдчуження таких цiнних паперiв. Вiдсутнi будь - якi обмеження.
Роздiл 23. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами. В
звiтному перiодi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Юность-2" (Протокол № 1/18
вiд 19.04.2018 року) прийнято рiшення не нараховувати та не виплачувати дивiденди

Додатково до Роздiлу 24. Для повного розкриття iнформацiї про господарську та фiнансову
дiяльнiсть емiтента, повiдомляємо додатково стосовно iнформацiї про обсяги виробництва та
реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiї про собiвартiсть реалiзованої продукцiї.
ПрАТ "Юность-2" не є виробником продукцiї, та не реалiзує продукцiю, тому ця iнформацiя
не розкривається.
Роздiли 25-28 . Зазначених дiй та правочинiв не було здiйснено, iнформацiя у зв"язку з цим не
розкривається.
Роздiл 31. Iнформацiя про рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика /гаранта), що
здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб"єктом забезпечення
окремо). Не зазначається у зв"язку з вiдсутнiстю таких дiй у звiтному перiодi.
Роздiл 33. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами
(учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента. Такi договори не укладались протягом
звiтного перiоду.
Роздiл 34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є
незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. Такi договори вiдсутнi у звiтному
перiодi.
Роздiл 36. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй. Вiдсутнi, у взязку з цим не
розкривається iнформацiя.
Iнформацiя по роздiлам 37-45 Звiту не розкривається, у звязку з її вiдсутнiстю у звiтному
перiодi.

В оприлюдненiй регулярнiй рiчнiй iнформацiї за 2018 рiк (за вих. № 44 вiд 25.04.2019 року),
була допущена технiчна помилка. У зв'язку з чим оприлюднюється виправлена iнформацiя, а
саме Регулярна рiчна iнформацiя емiтента за 2018 рiк.
Була виправлена наступна iнформацiя. В роздiлi ХIХ. "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї
та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникла протягом перiоду" була зазначена така
iнформацiя:
"
Дата виникнення подiї
Дата
оприлюднення
Повiдомлення
(Повiдомлення
про
iнформацiю) у загальнодоступнiй базi даних НКЦПФР або через особу, яка провадить
дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку Вид
iнформацiї
1

2

3

24.04.2018

24.04.2018

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб

08.10.2018

08.04.2019

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб

"

Ця iнформацiя є недостовiрною. Замiсть цiєї iнформацiї розмiщується така достовiрна
iнформацiя.
"
Дата виникнення подiї
Дата
оприлюднення
Повiдомлення
(Повiдомлення
про
iнформацiю) у загальнодоступнiй базi даних НКЦПФР або через особу, яка провадить
дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку Вид
iнформацiї
1

2

3

19.04.2018

19.04.2018

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб

08.10.2018

08.10.2018

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб

"

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Юность-2"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 310691
3. Дата проведення державної реєстрації
30.10.1996
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
170000
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)
43
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 - надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
47.19 - iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах
46.90 - неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "УКРСИББАНК"
2) МФО банку
351005
3) Поточний рахунок
26005236010200
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) Поточний рахунок

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
826/10908/18

Найменування
суду
Окружний
адмiнiстративний
суд мiста Києва

Позивач

Відповідач

ПрАТ "Юность-2"

Департамент з
питань державного
архiтектурно будiвельного
контролю мiста
Києва виконавчого
органу Київської
мiської ради
(Київська мiська
державна
адмiнiстрацiя)

Третя особа

Позовні вимоги
Про визнання протиправною та
скасування постанови
Департаменту з питань
державного архiтектурно будiвельного контролю мiста
Києва виконавчого органу
Київської мiської ради
(Київська мiська державна
адмiнiстрацiя) №
23/18/073-6127 вiд 03.07.2018
року про накладення штрафуу
сумi 681170 грн за
правопорушення у сферi
мiстобудiвної дiяльностi

Стан розгляду
справи
розглядається в
першiй
iнстанцiї,
рiшень по
справi не має

Примітки:
Про судовi справи немайнового характеру, якi виникли у звiтному перiодi.
1. ПрАТ "Юность-2" звернулось до Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва про визнання дiй Департаменту з питань державного архiтектурно - будiвельного
контролю мiста Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київська мiська державна адмiнiстрацiя) протиправними та визнання протиправним та скасування
Наказу № 258 вiд 23.04.2018р Департаменту з питань державного архiтектурно - будiвельного контролю мiста Києва виконавчого органу Київської мiської ради
(Київська мiська державна адмiнiстрацiя). Адмiнiстративнiй справi присвоєно номер 826/10199/18. Ця справа не майнового характеру. Рiшення в цiй справi на даний
час не прийнято.
2. Головне управлiння Державної служби України з надзвичайних ситуацiй у м.Києвi звернулось до Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва до ПрАТ
"Юность-2" iз заявою про застосування заходiв реагування. Справi присвоєно № 640/21547/18. Рiшення по справi не прийнято.

17. Штрафні санкції емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
23/18/073-6127,
03.07.2018

Орган, який
наклав штрафну
санкцію
Департамент з
питань державного
архiтектурно будiвельного
контролю мiста
Києва виконавчого
органу Київської
мiської ради
(Київська мiська
державна
адмiнiстрацiя)

Вид стягнення
штраф у сумi 681170
грн

Інформація про
виконання
Постановою №
23/18/073-6127 вiд
03.07.2018 року
Департамент з питань
державного
архiтектурно будiвельного
контролю мiста Києва
виконавчого органу
Київської мiської ради
(Київська мiська
державна
адмiнiстрацiя) наклав
на Приватне
акцiонерне товариство
"Юность-2" штраф за
порушення
законодавства у сферi
мiстобудiвної
дiяльностi у сумi
681170 грн. Штраф не
стягнуто, у звязку з
тим, що рiшення
органу, яким
накладено стягнення
оскаржується (як було
зазначено вище) в
Окружному
адмiнiстративному
судi мiста Києва.

Примітки:
-

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Закрите акцiонерне товариство було створене в 30.10.1996 роцi за рахунок внескiв фiзичних осiб
до капiталу акцiонерного товариства. 10.11.2010 року на виконання вимог Закону України "Про
акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року Закрите акцiонерне товариство "Юность-2" було
перетворене в Приватне акцiонерне товариство "Юность-2", яке стало правонаступником усiх
прав та обов"язкiв попередника. Дане товариство знаходиться в м.Києвi по
вул.Шолом-Алейхема,2-А.
В звiтному перiодi змiн в органiзацiйнiй структурi не було.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 43 особи,
позаштатних працiвникiв -0,
працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом - 2.
працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 0.
Фонд оплати працi в 2018 роцi - 2108,6 тис.грн. В порiвнянi з минулим звiтним перiодом (2017
рiк - 2058,2 тис.грн. ) фонд заробiтної плати збiльшився на 50,4 тис.грн.
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 будь - яких 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
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб в звiтному роцi не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
У ПрАТ "Юность-2" облiкова полiтика ведеться згiдно наказу № 1 вiд 03.01.2016 року у
вiдповiдностi iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"
вiд 16.07.1999 року та згiдно з Планом розрахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталiв,
зобов"язань i господарських пiдприємств та органiзацiй", затвертдженого наказ Мiнфiну
України вiд 30.11.1999 року.Прибуток пiдприємства складається з орендної плати, що
зараховується на поточний банкiвський рахунок товариства. Бухгалтерський облiк в товариствi
ведеться по журнально - ордернiй формi, на пеперових носiях, з застосуванням Плану рахункiв
бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов"язань i господарських операцiй суб"єктiв
малого пiдприємництва, затвердженого Наказом Мiнфiну України вiд 19.04.2001 року № 186
(Спрощений план рахункiв). На пiдприємствi застосовується прямолiнiйний метод нарахування
амортизацiї основних засобiв. Облiкова полiтика протягом 2018 року не змiнювалась.
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
Основним видом дiяльностi товариства є надання в оренду й експлуатацiю власного чи
орендованого нерухомого майна. Основнi послуги, якi надає ПрАТ "Юность-2" є оренда власних
нежитлових примiщень. Основний дохiд товариство отримує за рахунок надання цiєї послуги.
товариство не виробляє продукцiю, та нереалiзує її не в межах України, нi за кордоном. Надання
послуг товариством не залежить вiд сезонностi. Новi технологi реалiзацiї послуг не
розробялються та не застосовуються. Конкуренцiя в галузi надання власного нерухомого майна
(в основному для здiйснення в них торгiвлi) висока, товариства намагається усувати конкурентiв
та приваблювати нових орендарiв за рахунок зниження цiн та високої якостi надання послуг.
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
Таких дiй не було за останнi 5 рокiв, на 2019 рiк також не планується.
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
Ступiнь зносу основних засобiв близько 22,1 % та вiльнi вiд обставин, якi обмежують право
власностi. Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльномi станi. Оренда основних засобiв
не здiйснюється. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства
iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається на балансi товариства. На товариствi екологiчнi
питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Основнi засоби вiдображенi в
балансi за первiсною вартiстю. Строки корисного використання основних засобiв, встановленi з
урахуванням мiнiмально - допустимих строкiв корисного використання, визначених податковим
законодавством. Основнi засоби, щодо яких iснують обмеження володiння, користування та
розпорядження вiдсутнi. Основнi засоби, переданi у заставу вiдсутнi.Основнi засоби, що
тимчасово не використовуються, вiдсутнi. Основнi засоби, що вилученi з експлуатацiї та
продажу вiдсутнi. Основнi засоби, отриманi за рахунок коштiв цiльового фiнансування, вiдсутнi.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, що продовжують
використовуватись становить 204,0 тис.грн. Сума капiтальних iнвестицiй в основнi засоби за
2018 р не проводилась. Капiтальне будiвництво, розширення, реконструкцiя пiдприємства не
планується. Систематично проводиться поточне удосконалення основних засобiв
пiдприємства.На товариствi вiдсутнi екологiчнi питання, що можуть позначитись на
використаннi активiв пiдприємства. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва,
розширення або удосконалення основних засобiв - за звiтний 2018 рiк таких дiй не вiдбувалось.
В зв"язку з цим питання про: характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже
зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та
очiкуванi зростання виробничих потужностей пiсля їх завершення - не описуються.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або

економічних обмежень
Низька платеспроможнiсть контрагентiв впливає на дiяльнiсть ПрАТ "Юность-2". Обмеження
законодавчi та/або економiчнi вiдсутнi.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi ПрАТ "Юность-2" вiдбувається за рахунок власних капiталовкладень,
та отримання платежiв вiд наданих послуг.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладенi, але ще не виконанi договори (контракти) на кiнець звiтного перiоду у емiтента
вiдсутнi.
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)
Основним видом дiяльностi товариства,зокрема, за КВЕД (код, назва виду дiяльностi) 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. Iнши види
дiяльностi: 46.39 - Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та
тютюновими виробами, 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля. Протягом наступних рокiв
товариство планує здiйснювати зазначену дiяльнiсть. Розширень, реконструкцiй тощо
товариство не планує.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Емiтент не проводитьi дослiдження та розробки, тому витрат на дослiдження та розробки не
передбачаються та не витрачаються.
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
Iншої iнформацiї не має

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
акцiонерiв

Наглядова Рада

Структура

Персональний склад

8 акцiонерiв

Доценко Олександр Васильович
Доценко Євген Васильович
Доценко Василь Тимофiйович
Пашинський Володимир
Володимирович
Коломiєць Володимир Iванович
Кондратенко Михайло Володимирович
Воробйова Катерина Якiвна
Борозенець Микола Григорович

3 особи - голова та два члени
Наглядової ради

Доценко Євген Васильович - Голова

Наглядової ради
Доценко Василь Тимофiйович - Член
Наглядової ради
Воробйова Катерина Якiвна - Член
Наглядової ради
Ревiзiйна комiсiя

двi особи

Дирекцiя

двi особи - Директор (з 08.10.2018 року
- тимчасово виконуючий обов"язки
директора) та заступник директора

Доценко Олександр Васильович Голова Ревiзiйної комiсiї,
Конратенко Михайло Володимирович Член Ревiзiйної комiсiї.
Галич Наталiя Василiвна - тимчасово
виконуючий обов"язки директора
Бельдяга Вячеслав Єгорович заступник директора

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Доценко Євген Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1984
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
11
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ЮiС", 23534460, з 01.12.2007 року до 31.08.2017 року займав посаду заступника
директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЮiС" (код ЄДРПОУ 23534460, м.Київ,
вул.Кiото, 8). Являється фiзичною особою пiдприємцем.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2018, обрано три роки
9) Опис
Являється акцiонером ПрАТ "Юность-2". Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
(Протокол № 1/18 вiд 19.04.2018 року) лiквiдовано комiсiю з припинення ПрАТ "Юность-2" та
сформовано органи управлiння, в тому числi Наглядову раду товариства у складi трьох осiб Голова (Доценко Євген Васильович) та члени (Доценко Василь Тимофiйович та Воробйова
Катерина Якiвна) Наглядової Ради ПрАТ "Юность-2". Винагорода за здiйснення обов'язкiв та
повноважень голови та членiв Наглядової ради не передбачена. Виконує повноваження на
добровiльних умовах. Виконує повноваження вiдповiдно до Статуту товариства. Обрано
термiном на три роки, до 19.04.2021 року.
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй ПрАТ <Юность-2> - володiє акцiями
товариства у кiлькостi 374 штук, простими, iменними, що становить 22 % вiд загальної кiлькостi
акцiй товариства.
наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня непогашена судимiсть;
наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня заборона;

1) Посада
член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Доценко Василь Тимофiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1957
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
33
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ЮiС", 23534460, з 01.05.2006 року до 31.08.2017 року обiймав посаду Генерального
директора ТОВ "ЮiС" (код ЄДРПОУ 23534460, м.Київ, вул.Кiото, 8).
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2018, обрано три роки
9) Опис
Являється акцiонером ПрАТ "Юность-2". Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
(Протокол № 1/18 вiд 19.04.2018 року) лiквiдовано комiсiю з припинення ПрАТ "Юность-2" та
сформовано органи управлiння, в тому числi Наглядову раду товариства у складi трьох осiб Голова (Доценко Євген Васильович) та члени (Доценко Василь Тимофiйович та Воробйова
Катерина Якiвна) Наглядової Ради ПрАТ "Юность-2". Винагорода за здiйснення обов'язкiв та
повноважень голови та членiв Наглядової ради не передбачена. Виконує повноваження на
добровiльних умовах. Виконує повноваження вiдповiдно до Статуту товариства. Обрано на
термiн - три роки, до 19.04.2021 року.
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй ПрАТ <Юность-2> - володiє акцiями
товариства у кiлькостi 170 штук, простими, iменними, що становить 10 % вiд загальної
кiлькостi акцiй товариства.
наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня непогашена судимiсть;
наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня заборона;
1) Посада
член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Воробйова Катерина Якiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1956
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
0
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
0, 0, Про стаж роботи та попереднi посади не вiдомо.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2018, обрано три роки
9) Опис
Являється акцiонером ПрАТ "Юность-2". Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
(Протокол № 1/18 вiд 19.04.2018 року) лiквiдовано комiсiю з припинення ПрАТ "Юность-2" та
сформовано органи управлiння, в тому числi Наглядову раду товариства у складi трьох осiб Голова (Доценко Євген Васильович) та члени (Доценко Василь Тимофiйович та Воробйова
Катерина Якiвна) Наглядової Ради ПрАТ "Юность-2". Винагорода за здiйснення обов'язкiв та
повноважень голови та членiв Наглядової ради не передбачена. Виконує повноваження
вiдповiдно до Статуту товариства. Обрано на три роки - до 19.04.2021 року.
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй ПрАТ <Юность-2> - володiє акцiями
товариства у кiлькостi 85 штук, простими, iменними, що становить 5 % вiд загальної кiлькостi
акцiй товариства, наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та
посадовi злочини - вiдсутня непогашена судимiсть; наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати
певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю - вiдсутня заборона.
1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Доценко Олександр Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1986
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
10
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ЮiС", 23534460, Працював постiйно на посадi Заступника генерального директора
ТОВ "ЮiС" - з 01.01.2011 року до 31.08.2017 року. Працює фiзичною особою - пiдприємцем.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2018, обрано три роки
9) Опис
Являється акцiонером ПрАТ "Юность-2". Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
(Протокол № 1/18 вiд 19.04.2018 року) лiквiдовано комiсiю з припинення ПрАТ "Юность-2" та
сформовано органи управлiння, в тому числi Ревiзiйну комiсiю у складi двох осiб - Голова
(Доценко Олександр Васильович) та член (Кондратенко Михайло Володимирович) Ревiзiйної
комiсiї ПрАТ "Юность-2". Винагорода за здiйснення обвязкiв та повноважень голови та члена
Ревiзiйної комiсiї не передбачена. Виконує повноваження на добровальних умовах. Виконує
повноваження вiдповiдно до Статуту товариства. Обрано на три роки - до 19.04.2021 року.
За останнiх п"ять рокiв окрiм постiйної (основної) роботи Доценко О.В. обирався до наглядової
ради ПрАТ "Юность-2" та був членом Комiсiї з припинення. Окрiм цього Доценко О.В.
являється фiзичною особою - пiдприємцем.
кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй ПрАТ <Юность-2> - Володiє акцiями
товариства у кiлькостi 561 штук, простими, iменними, що становить 33% вiд загальної
кiлькостi акцiй товариства.
наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня непогашена судимiсть;
наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня заборона;

1) Посада
член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Конратенко Михайло Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1972
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Контраст Квадрат", 23159766, Останнi 5 рокiв працює у Товариствii з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Контраст Квадрат" (код ЄДРПОУ 23159766м.Київ, вул.Путивльська, 43,
044-587-68-39) на посадi директора товариства. Загальний стаж роботи не вiдомий. В 2016 роцi
був обраний загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Юность-2" членом лiквiдацiйної комiсiї
товариства.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2018, обрано три роки
9) Опис
Являється акцiонером ПрАТ "Юность-2". Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
(Протокол № 1/18 вiд 19.04.2018 року) лiквiдовано комiсiю з припинення ПрАТ "Юность-2" та
сформовано органи управлiння, в тому числi Ревiзiйну комiсiю у складi двох осiб - Голова
(Доценко Олександр Васильович) та член (Кондратенко Михайло Володимирович) Ревiзiйної
комiсiї ПрАТ "Юность-2". Винагорода за здiйснення обв"язкiв та повноважень голови та члена
Ревiзiйної комiсiї не передбачена. Виконує повноваження на добровiльних умовах. Виконує
повноваження вiдповiдно до Статуту товариства. Обрано на три роки - до 19.04.2021 року.
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй ПрАТ <Юность-2> - Володiє акцiями
товариства у кiлькостi 119 штук, простими, iменними, що становить 7% вiд загальної кiлькостi
акцiй товариства,
мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає кандидат у юридичних
особах, iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв - ТОВ <Контраст Квадрат>,
директор;
наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi - вiдсутня не погашена судимiсть;
наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня заборона;
1) Посада
Тимчасово виконуючий обов"язки директора
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галич Наталiя Василiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1981
5) Освіта
вища

6) Стаж роботи (років)
17
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Юность-2", 24103012, Обiймає посаду юрисконсульта Приватного акцiонерного
товариства "Юность-2" з 23.06.2017 року. З 01.11.2018 року працює за сумiсництвом
юрисконсультом у Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛЕДО-2" (м.Київ,
вул.Шолом-Алейхема, 2-а, код ЄДРПОУ 42556931).
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.10.2018, обрано до 31.03.2020
9) Опис
Не являється акцiонером ПрАТ "Юность-2.". Тимчасово виконуючого обов'язки
директора призначено рiшенням Наглядової ради 08.10.2018 року. Призначпено на данну посаду
у зв'язку зi смертю директора товариства. Тимчасово виконуючий обов'язки директора здiйснює
свої функцiї вiдповiдно до Статуту ПрАТ "Юность-2" та дiючого законодавства. Заробiтна плата
виплачується згiдно зi штатним розкладом товариства. Непогашена судимiсть за корисливi та
посадовi злочини вiдсутня. Термiн на який призначено - до 31.03.2020 року. Акцiями емiтента не
володiє.
1) Посада
заступник директора
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бельдяга Вячеслав Єгорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1961
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
31
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Юность-2", 24103012, Працював менеджером з персоналу з 01.12.2017 року у
ПрАТ "Юность-2" до 01.05.2018 року (24103012, м.Київ, вул.Шолом-Алейхема, 2-а).
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.05.2018, обрано три роки
9) Опис
Не являється акцiонером ПрАТ "Юность-2".Призначений з 02.05.2018 року на посаду
заступника директора рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Юность-2" (Протокол №
1/18 вiд 19.04.2018 року), термiн повноважень - три роки, до 02.05.2021 року, виконує
повноваження згiдно Статуту товариства; кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй
ПрАТ <Юность-2> - не володiє акцiями товариства; мiсце роботи (основне та/або за
сумiсництвом), посади, якi обiймає кандидат у юридичних особах, iнформацiя про стаж роботи
протягом останнiх п'яти рокiв - з 01.12.2017 року займав посаду менеджера з персоналу у ПрАТ
"Юность-2" iнших даних не маєi;
наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi - вiдсутня не погашена судимiсть;
наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня заборон
1) Посада
головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нiконова Свiтлана Василiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1954
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
47
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Юность-2", 24103012, Останнi бiльша п"яти рокiв працює на посадi Головного
бухгалтера ПрАТ "Юность-2". Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу товариства,
винагород не отримує. За сумiсництвом працювала до 31.08.2017 року на Товариствi з
обмеженою вiдповiдальнiстю "ЮiС" (Код ЄДРПОУ 23534460, 02156, м.Київ, вул.Кiото, 8).до
13.04.2017 року працювала на посадi головного бухгалтера за сумiсництвом. (код ЄДРПОУ
32222741, м.Київ, вул.Кiото, 8). З 01.11.2018 року за сумiсництвом працює на посадi головного
бухгалтера на Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛЕДО-2", (Код ЄДРПОУ 42556931,
02192, м.Київ, вул.Шолом-Алейхема, 2-А).
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018, обрано безстроково
9) Опис
Не являється акцiонером ПрАТ "Юность-2". Повноваження здiйснює згiдно дiючого
законодавства. Призначена (перепризначена) на посаду безстроково рiшенням Дирекцi (Наказ на
призначення № 22-л вiд 20.04.2018 року). Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу
ПрАТ "Юность-2". Винагород за виконання повноважень головного бухгалтера товариства не
отримує.
Акцiями товариства не володiє, наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi вiдсутня не погашена судимiсть;
наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня заборона;
Останнi п"ять роки працює на посадi Головного бухгалтера ПрАТ "Юность-2". Отримує
заробiтну плату згiдно штатного розкладу товариства, винагород не отримує. За сумiсництвом
працювала до 31.08.2017 року на Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЮiС" (Код
ЄДРПОУ 23534460, 02156, м.Київ, вул.Кiото, 8).до 13.04.2017 року працювала на посадi
головного бухгалтера за сумiсництвом. (код ЄДРПОУ 32222741, м.Київ, вул.Кiото, 8). З
01.11.2018 року за сумiсництвом працює на посадi головного бухгалтера на Товариствi з
обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛЕДО-2", (Код ЄДРПОУ 42556931, 02192, м.Київ,
вул.Шолом-Алейхема, 2-А).

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Голова Наглядової
ради
член Наглядової
ради
член Наглядової
ради
Голова Ревiзiйної
комiсiї
член Ревiзiйної
комiсiї
Тимчасово
виконуючий
обов"язки
директора
заступник
директора
головний
бухгалтер

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Доценко Євген
Васильович
Доценко Василь
Тимофiйович
Воробйова
Катерина Якiвна
Доценко
Олександр
Васильович
Конратенко
Михайло
Володимирович
Галич Наталiя
Василiвна
Бельдяга Вячеслав
Єгорович
Нiконова Свiтлана
Василiвна

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

24103012

4
374

24103012

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
22

6
374

7
0

170

10

170

0

24103012

85

5

85

0

24103012

561

33

561

0

24103012

119

7

119

0

24103012

0

0

0

0

24103012

0

0

0

0

24103012

0

0

0

0

1 309

77

1 309

0

3

Усього

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Рiшення про виплату винагород та компенсацiй не приймалось.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Доценко Олександр Васильович
Доценко Євген Васильович
Доценко Василь Тимофiйович
Пашинський Володимир Володимирович
Кондратенко Михайло Володимирович
Борозенець Микола Григорович
Воробйова Катерина Якiвна
Коломiєць Володимир Iванович

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

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
33
22
10
10
7
5
5
8
100
Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
в майбутньому ПрАТ "Юность-2" буде займатися основною дiяльнiстю (здавання в оренду
власного нерухомого майна).
Iнформацiя про розвиток емiтента: в планах керiвництва ПрАТ "Юность-2" залучення нових
контрагентiв, за рахунок привабливих цiн на послуги та високої якостi наданих послуг.
2. Інформація про розвиток емітента
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
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
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Власний Кодекс корпоративного управлiння розробляється, питання його затвердження
винесено на щорiчнi збори поточного року.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
вiдсутне
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
понад визначенi законодавством вимоги, практика корпоративного управлiння вiдсутня
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
осiкльки питання затвердження власного Кодексу (принципiв) корпоративного управлiння
винесене на загальнi збори акцiнерiв поточного року, за звiтний перiод така iнформацiя не
надається.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

19.04.2018
Дата проведення
90
Кворум зборів
Протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв № 1/18 вiд 19.04.2018 року
Опис
розмiщено на власному сайтi ПрАТ "Юность-2".
За звiтний перiод (2018 рiк) Черговi рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ
"Юность-2" були призначенi Комiсiєю з припинення ПрАТ "Юность-2"
(надалi - "Збори") на 19.04.2018 року.
Порядок денний
(перелiк питань, що виносяться на голосування)
1. Про обрання голови, секретаря та лiчильної комiсiї Зборiв.
2. Про затвердження порядку проведення Зборiв.
3. Затвердження рiчного звiту ПрАТ "Юность-2" за 2017 рiк, прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Про затвердження рiчного звiту Комiсiї з припинення ПрАТ "Юность-2"
за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Комiсiї з
припинення ПрАТ "Юность-2" за 2017 рiк.
5. Про нарахування дивiдендiв акцiонерам ПрАТ "Юность-2".
6. Про розподiл прибуткiв та збиткiв ПрАТ "Юность-2" за 2017 рiк.
7. Про затвердження висновку зовнiшнього аудиту про фiнансовий стан
Товариства за 2017 рiк.

8. Про визначення основних напрямiв дiяльностi ПрАТ "Юность-2".
9. Про скасування рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Юность-2"
вiд 16 квiтня 2016 року по питанню № 7 зборiв "Про припинення
дiяльностi ПрАТ "Юность-2" шляхом його реорганiзацiї (перетворення) в
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юность-2".
10. Про припинення повноважень комiсiї з припинення (перетворення)
ПрАТ "Юность-2".
11. Про обрання Наглядової ради товариства (Голови та членiв),
затвердження умов цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з
членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) iз
членами Наглядової ради.
12. Про обрання Дирекцiї (Директора та заступника директора) товариства,
затвердження умов цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з
ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) iз членами
Дирекцiї.
13. Про обрання Ревiзiйної комiсiї товариства, затвердження умов цивiльно
- правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв
(контрактiв) iз членами Ревiзiйної Комiсiї.
14. Про затвердження нової редакцiї Статуту ПрАТ "Юность-2", надання
повноважень на пiдписання нової редакцiї Статуту ПрАТ "Юность-2",
здiйснення реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПрАТ "Юность-2" та
здiйснення всiх iнших дiй, пов'язаних з прийняттям нової редакцiї Статуту
ПрАТ "Юность-2".
Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило.
З питань порядку денного прийнятi наступнi рiшення.
1. Результати голосування по першому питанню порядку денного.
ВИРIШИЛИ: Обрати Головою Зборiв - Буцана Михайла Андрiйовича,
Секретарем Зборiв - Галич Наталiю Василiвну. До складу Лiчильної
Комiсiї обрати: Головою - Пашинського Володимира Володимировича та
членом - Коломiйця Володимира Iвановича.
2. Результати голосування по другому питанню порядку денного.
ВИРIШИЛИ:
1.
Затвердити такий порядок голосування:
рiшення з питання № 14 Порядку денного приймається бiльш як
трьома чвертями голосiв акцiонерiв, з усiх iнших питань порядку денного
рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв (50% + 1 голос).
одна голосуюча акцiя = один голос.
2.
Питання, якi стосуються обрання до органiв товариства, а саме
питання № № 11, 12 та 13 Порядку денного приймаються шляхом
кумулятивного голосування. Обраними вважаються тi кандидати, якi
набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими
кандидатами.
3.
Затвердити такий регламент роботи:
для доповiдi до 20 хвилин по кожному питанню,
для доповнень, зауважень, реплiк - до 3 хвилин.
3. Результати голосування по третьому питанню порядку денного
ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт ПрАТ "Юность-2" за 2017 рiк.
4. Результати голосування по четвертому питанню порядку денного

ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт за 2017 рiк Комiсiї з припинення
ПрАТ "Юность-2", прийняти його до уваги. Визнати роботу Комiсiї такою,
що вiдповiдає метi та напрямку дiяльностi товариства.
5.
Результати голосування по п'ятому питанню порядку денного
ВИРIШИЛИ: Не виплачувати акцiонерам ПрАТ "Юность-2" дивiденди за
2017 рiк
6.
Результати голосування по шостому питанню порядку денного
ВИРIШИЛИ: Не розподiляти прибутки та збитки ПрАТ "Юность-2" за
2017 рiк
7.
Результати голосування по сьомому питанню порядку денного
ВИРIШИЛИ: затвердити висновок Аудиторської фiрми "Укрфiнансаудит"
дiяльностi ПрАТ "Юность-2" за 2017 рiк.
8.
Результати голосування по восьмому питанню порядку денного
ВИРIШИЛИ: Вiдмiнити процес перетворення (змiна типу) товариства.
Здiйснювати дiяльнiсть у формi Приватного акцiонерного товариства.
Визначити основним напрямком дiяльностi товариства на 2018 рiк:
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого
нерухомого майна.
46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями
та тютюновими виробами.
46.90. Неспецiалiзована оптова торгiвля.
47.11. Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах.
9.
Результати голосування по дев'ятому питанню порядку денного
ВИРIШИЛИ:
Скасувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Юность-2" вiд 16
квiтня 2016 року по питанню № 7 зборiв "Про припинення дiяльностi
ПрАТ "Юность-2" шляхом його реорганiзацiї (перетворення) в Товариство
з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юность-2".
10.
Результати голосування по десятому питанню порядку денного
ВИРIШИЛИ:
припинити
повноваження комiсiї
з
припинення
(перетворення) ПрАТ "Юность-2": голови комiсiї з припинення
(лiквiдатора) Буцана Михайла Андрiйовича та двох членiв комiсiї з
припинення - Кондратенко Михайло Володимирович та Доценко
Олександр Васильович.
11.
Результати голосування
по одинадцятому питанню порядку
денного
ВИРIШИЛИ:
1.
Обрати Головою Наглядової ради Приватного акцiонерного
товариства "Юность-2" Доценко Євген Васильович, паспорт серiї СО № 452695, виданий
13.09.2000 року Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi.
Iдентифiкацiйний податковий номер 3093723874.
особа, що внесла пропозицiю щодо кандидата - акцiонери;
кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй ПрАТ "Юность-2" 374 штук акцiй ПрАТ "Юность-2", простi, iменнi, що становить 22 % вiд
загальної кiлькостi акцiй товариства;
мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає
кандидат у юридичних особах, iнформацiя про стаж роботи протягом
останнiх п'яти рокiв - перебував на посадi заступника директора ТОВ

"ЮiС" 31.08.2017 року, та являється фiзичною особою пiдприємцем.
наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi - вiдсутня не
погашена судимiсть;
наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись
певною дiяльнiстю - вiдсутня заборона.
2.
Обрати членами Наглядової ради Приватного акцiонерного
товариства "Юность-2" двох осiб:
Доценко Василь Тимофiйович, паспорт серiї СН 175286 виданий
Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 04.06.1996 року,
iдентифiкацiйний податковий номер 2082603935,
особа, що внесла пропозицiю щодо кандидата - акцiонери;
кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй ПрАТ "Юность-2" володiє акцiями ПрАТ "Юность-2" у кiлькостi 170 штук акцiй, простi,
iменнi, що становить 10 % вiд загальної кiлькостi акцiй товариства,
мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає
кандидат у юридичних
особах, iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв останнi п'ять рокiв обiймав до 31.08.2017 року посаду генерального
директора ТОВ "ЮiС". З 31.08.2017 року не працює, пенсiонер;
наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi - вiдсутня не
погашена судимiсть;
наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись
певною дiяльнiстю - вiдсутня заборона;
Воробйова Катерина Якiвна, паспорт серiї МЕ № 181260, виданий
23.01.2003 року Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi.
Iдентифiкацiйний податковий номер 2062118906.
особа, що внесла пропозицiю щодо кандидата - акцiонери;
кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй ПрАТ "Юность-2" Володiє акцiями товариства у кiлькостi 85 штук, простими, iменними, що
становить 5% вiд загальної кiлькостi акцiй товариства,
мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає
кандидат у юридичних особах, iнформацiя про стаж роботи протягом
останнiх п'яти рокiв - протягом останнiх п'яти
рокiв займається
пiдприємницькою дiяльнiстю;
наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi - вiдсутня не
погашена судимiсть;
наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись
певною дiяльнiстю - вiдсутня заборона;
3.
Голова та члени Наглядової ради працюють на громадських засадах,
користуються правами та виконують обов'язки, передбаченi Статутом
товариства та дiючим законодавством, без призначення їм грошової
винагороди. Термiн, на який обирається Наглядова рада - 3 (три) роки.
12.
Результати голосування по дванадцятому питанню порядку
денного
ВИРIШИЛИ:
1.
Обрано Директором Приватного акцiонерного товариства
"Юность-2": Буцан Михайло Андрiйович, паспорт серiї СН № 726330
виданий Харьковським РУ ГУ МВС України в м.Києвi. Iдентифiкацiйний
податковий номер 2001517173.

особа, що внесла пропозицiю щодо кандидата - акцiонери;
кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй ПрАТ "Юность-2" - не
володiє акцiями ПрАТ "Юность-2",
мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає
кандидат у юридичних особах, iнформацiя про стаж роботи протягом
останнiх п'яти рокiв - перебував на посадi директора товариства з
09.11.2010 року до 26.04.2013 року, останнi три роки - на посадi Голови
комiсiї з припинення ПрАТ; за сумiсництвом останнi п'ять рокiв обiймав
посаду директора ТОВ "ЮiС" до 31.08.2017 року;
наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi - вiдсутня не
погашена судимiсть;
наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись
певною дiяльнiстю - вiдсутня заборона;
2.
Обрано заступником директора Приватного акцiонерного
товариства "Юность-2": Бельдяга Вячеслав Єгорович,
паспорт
громадянина України з безконтактним електронним носiєм, 000228406,
орган видачi - 8026, дата оформлення - 09.12.2016 року. Iдентифiкацiйний
податковий номер 2247412612.
особа, що внесла пропозицiю щодо кандидата - акцiонери;
кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй ПрАТ "Юность-2" - не
володiє акцiями товариства;
мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає
кандидат у юридичних особах, iнформацiя про стаж роботи протягом
останнiх п'яти рокiв - данi вiдсутнi;
наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi - вiдсутня не
погашена судимiсть;
наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись
певною дiяльнiстю - вiдсутня заборона;
3.
Директор та Заступник директора повиннi виконувати свої функцiї
вiдповiдно до Статуту товариства та дiючого законодавства, призначити їм
заробiтну плату вiдповiдно до штатного розкладу товариства. Контракт iз
Директором та Заступником директора уповноважити пiдписати Голову
Наглядової ради товариства. Директору Товариства ввести посаду
заступника директора до штатного розкладу товариства з 02.05.2018 року.
Термiн на який обирається Дирекцiя (директор та заступник директора) - 3
(три) роки.
13.
Результати голосування по тринадцятому питанню порядку денного
ВИРIШИЛИ:
I. Головою Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Юность-2" обрано:
Доценко Олександр Васильович, паспорт серiї ТТ 124950, виданий
Деснянським РВ ГУДМС України в мiстi Києвi. Iдентифiкацiйний
податковий номер 3149124557.
особа, що внесла пропозицiю щодо кандидата - акцiонери;
кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй ПрАТ "Юность-2" Володiє акцiями товариства у кiлькостi 561 штук, простими, iменними,
що становить 33% вiд загальної кiлькостi акцiй товариства,
мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає
кандидат у юридичних особах, iнформацiя про стаж роботи протягом
останнiх п'яти рокiв - протягом останнiх п'яти рокiв до 31.08.2017 року
займав посаду заступника Генерального директора у ТОВ "ЮiС"; є
фiзичною особою - пiдприємцем,

наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi - вiдсутня не
погашена судимiсть;
наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись
певною дiяльнiстю - вiдсутня заборона;
II. членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Юность-2" обрано:
Кондратенко Михайло Володимирович, паспорт серiї ТТ № 327553,
виданий 19.01.2016 Шевченкiвським РВ ГУ ДМС України в м.Києвi.
Iдентифiкацiйний податковий номер 2644803098.
особа, що внесла пропозицiю щодо кандидата - акцiонери;
кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй ПрАТ "Юность-2" Володiє акцiями товариства у кiлькостi 119 штук, простими, iменними,
що становить 7% вiд загальної кiлькостi акцiй товариства,
мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає
кандидат у юридичних особах, iнформацiя про стаж роботи протягом
останнiх п'яти рокiв - ТОВ "Контраст Квадрат", директор;
наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi - вiдсутня не
погашена судимiсть;
наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись
певною дiяльнiстю - вiдсутня заборона;
III. Голова та член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Юность-2" працюють на
громадських засадах, користуються правами та виконують обов'язки,
передбаченi Статутом товариства та дiючим законодавством, без
призначення їм грошової винагороди. Термiн, на який обирається Ревiзiйна
комiсiя Товариства - 3 (три) роки.
14.
Результати голосування по чотирнадцятому питанню порядку
денного
ВИРIШИЛИ: Затвердити нову редакцiю Статуту ПрАТ "Юность-2".
Уповноважити на пiдписання нової редакцiї Статуту ПрАТ "Юность-2",
здiйснення реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПрАТ "Юность-2" та
здiйснення всiх iнших дiй, пов'язаних iз затвердженням нової редакцiї
Статуту ПрАТ "Юность-2" Буцана Михайла Андрiйовича, паспорт серiї СН
№ 726330 виданий Харьковським РУ ГУ МВС України в м.Києвi,
iдентифiкацiйний податковий номер 2001517173.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
відсотками акцій

X
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
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
(зазначити)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
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
Позачерговi збори у
Інше (зазначити)
звiтному перiодi не
проводились
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: -

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
3
0
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

не має комiтетiв

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Доценко Євген
Васильович
Опис:
Доценко Василь
Тимофiйович
Опис:
Воробйова Катерина
Якiвна
Опис:

Посада
Голова Наглядової ради

Незалежний член
Так
Ні
X

Член Наглядової ради

X

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
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
В звiтному роцi засiдання Наглядової ради проводяться. Основнi прийнятi питання на рiшеннях
загальних зборiв призначення, вiдсторонення, перепризначення виконавчого органу ПрАТ
"Юность-2"
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X

X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Колегiальний виконавчий орган - Дирекцiя,
який складається:
Директор - з 08.10.2018 року призначений
тимчасово виконуючий обов"язки директора
Галич Наталiя Василiвна, строк повноважень
до 31.03.2020 року;
заступник директора - Бельдяга Вячеслав
Єгорович, термiн повноважень до 19.04.2021
року.
Опис

Функціональні обов'язки
Повноваження, права та обов"язки виконують
згiдно чинного законодавства та Статуту
товариства.

Виконавчий орган займається, в межах своєї
компетенцiї, вирiшенням поточних питань, з
урахуванням обмежень, якi передбаченi
Статутом ПрАТ "Юность-2". Дирекцiя
виконує рiшення iнших органiв товариства.
Дiяльнiсть Дирекцiї вiдповiдає метi та

напрямкам дiяльностi товариства i
положенням його установчих документiв.
Примітки
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
так
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
так
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій

Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформаці
я
оприлюдн
юється в
загальнод
оступній
інформаці
йній базі
Документи
Інформаці
даних
надаються
Копії
я
Національ
для
докумен розміщуєт
Інформація
ної комісії
ознайомлен
тів
ься на
Інформація про
розповсюджує
з цінних
ня
надають
власній
діяльність акціонерного
ться на
паперів та
безпосеред
ся на
інтернет-с
товариства
загальних
фондового
ньо в
запит
торінці
зборах
ринку про
акціонерно акціонер акціонерн
ринок
му
а
ого
цінних
товаристві
товариства
паперів
або через
особу, яка
провадить
діяльність
з
оприлюдн
ення

регульова
ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

так

так

так

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
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотками голосів
Інше
(зазначити)

X
X
X
X
X

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

№ з/п

1
2
3
4
5
6
7
8

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)

Доценко Василь Тимофiйович
Доценко Євген Васильович
Доценко Олександр Васильович
Воробйова Катерина Якiвна
Борозенець Микола Григорович
Пашинський Володимир
Володимирович
Конратенко Михайло
Володимирович
Коломiєць Володимир Iванович

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

10
22
33
5
5
10
7
8

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
1 700

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

0

Обмежень не має

Дата
виникнення
обмеження

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 та члени Наглядова рада призначаються Зборами акцiонерiв
Голова та члени Дирекцiї - Наглядовою радою
Голова та Члени ревiзiйної комiсiї -Зборами акцiонерiв
Головний бухгалтер - Директором
9) повноваження посадових осіб емітента
Окрiм повноважень, якi передбаченi чинним законодавством, посадовi особи :
Голова та члени Наглядова рада виконують повноваження передбаченi Статутом
Голова та члени Дирекцiї виконують повноваження передбаченi Статутом
Голова та Члени ревiзiйної комiсiї виконують повноваження передбаченi Статутом
Головний бухгалтер виконує свої повноваження згiдно посадової iнструкцiї
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Згiдно звiту незалежного аудитора, ПП "Аудиторська фiрма "УКРФIНАНСАУДИТ" вiд
15.04.2019 року, керiвництвом ПрАТ "Юность-2" створена та фактично застосовується система
корпоративного управлiння, яка в цiлому, вiдповiдає вимогам чинного законодавства України,
зокрема Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Емiтент не є фiнансовою установою

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

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи

Місцезнаходження

Кількість акцій
(шт.)

Кількість акцій
(шт.)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Доценко Василь Тимофiйович
Доценко Євген Васильович
Доценко Олександр Васильович
Воробйова Катерина Якiвна
Борозенець Микола Григорович
Пашинський Володимир Володимирович
Коломiєць Володимир Iванович
Кондратенко Михайло Володимирович
Усього

170
374
561
85
85
170
136
119
1 700

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
10
22
33
5
5
10
8
7
100

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
170
0
374
0
561
0
85
0
85
0
170
0
136
0
119
0
1 700
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

простi iменнi акцiй

1 700

100,00

Примітки:

Права та обов'язки
Права та обов"язки акцiонерiв передбаченi Статутом
ПрАТ "Юность-2", обмежень прав акцiонерiв не має.

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

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
23.12.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
790/10/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

3
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку
Обмежень не має.

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер
4
UA4000107718

Тип цінного
папера
5
Акція проста
бездокумента
рна іменна

Форма
існування
та форма
випуску
6
Бездокумент
арні іменні

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7
100

8
1 700

9
17 000

10
100

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.)

1
23.12.2010

2
790/10/1/10

3
UA4000107718

4
1 700

5
100

6
1 700

Опис:

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

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

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226,1

204

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

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226,1

204

204,9
186,5
0
0
204,9
186,5
7,2
5,5
0
0
7,2
5,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
12
0
0
14
12
226,1
204
0
0
226,1
204
Термiн та умови користування основними засобами - постiйне
використання основних засобiв. Строки корисного використання
основних засобiв, встановленi з урахуванням мiнiмально - допустимих
строкiв
корисного
використання,
визначених
податковим
законодавством.
Первiсна вартiсть основних засобiв (на початок та на кiець звiтного
перiоду) становила 654,3 тис.грн;
Ступiнь зносу основних засобiв близько 68,8 %, , сума нарахованого
зносу на кiнець звiтного перiоду - 450,3 тис.грн.
Основнi засоби вiльнi вiд обставин, якi обмежують право власностi.
Обмеження щодо використання майна емiтента вiдсутнi. Основнi
засоби емiтента знаходяться в задовiльномi станi. Оренда основних
засобiв не здiйснюється. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що
активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається на
балансi пiдприємства. На думку емiтента екологiчнi питання не
позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Основнi засоби
вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю. Нарахування амортизацiї
проводилось з застосуванням прямолiнiйного методу. Вiдповiдно до
п.п. 10.2, 2.п.10, П (С) БО 6 "Виправлення помилок i змiни у
фiнансових звiтах", затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 28.05.1999 року № 137, не вважаються змiною облiкової
полiтики встановлення облiкової полiтики для подiй та операцiй, якi не
вiдбулися ранiше. Переоцiнка основних засобiв протягом 2018 року не
проводилась. Сума нарахованої амортизацiї за 2018 рiк становить 22,1
тис.грн. Основнi засоби, щодо яких iснують обмеження володiння,
користування та розпорядження вiдсутнi. Основнi засоби, переданi у
заставу вiдсутнi.Основнi засоби, що тимчасово не використовуються,
вiдсутнi. Основнi засоби, що вилученi з експлуатацiї та продажу
вiдсутнi. Основнi засоби, отриманi за рахунок коштiв цiльового
фiнансування, вiдсутнi. Первiсна вартiсть повнiстю амортизаваних
основних засобiв, що продовжують використовуватись становить 654,3

тис.грн. Сума капiтальних iнвестицiй в основнi засоби за 2018 р не
проводилась.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
-17,5
87,3
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
170
170
Скоригований статутний капітал
170
170
(тис.грн)
Розрахункова вартiсть чистих активiв становить 87.3 тис. грн на початок звiтного
Опис
перiодуу, на кiнець становить -17,5 тис.грн. Статутний капiтал 170,0 тис.грн.
Скоригований статутний капiтал 170,0 тис.грн. Використана методика розрахунку
вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiод вiдповiдно до
"Методичних рекомендацiй щодо визначання вартостi чистих активiв акцiонерних
товариств", затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485 (з урахуванням
змiн показникiв фiнансової звiтностi). Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується
як вiдношення чистого прибутку або збитку пiдприємства до середньорiчної вартостi
активiв i характеризує ефективнiсть використання активiв пiдприємства.
Висновок Таким чином, дiяльнiсть ПрАТ "Юность-2" у 2018 роцi була збитковою;
вартiсть активiв за 2018 рiк зменшилась на 31,7 тис.грн, або 7%;
вартiсть власного капiталi (чистих активiв) Товариства зменшилась на 104,8 тис грн
(внаслiдок отриманого збитку у 2018 роцi);
вартiсть чистих активiв товариства меньша вiд статутного капiталу.
Але ПрАТ "Юность-2" є дiючим товариством, яке здатне надалi продовжувати свою
дiяльнiсть безперервно та покривати отриманi у 2018 роцi збитки за рахунок майбутнiх
доходiв.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
0
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
0
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
0
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
0
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

30.12.1899
X

0
0

0
X

30.12.1899
X

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899
X

0
0

0
X

30.12.1899
X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

0
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
0
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899

0

X

30.12.1899

X

169,7

X

X

X

122,5

X

X

X
147,9
X
X
X
440,1
X
X
Поточнi зобов"язання: з бюджетом становить на кiнець
звiтного перiоду - 169,7 тис.грн.; зi страхування та внескiв в
єдиний соцiальний внесок по пенсiйному страхуванню 11,7
тис.грн., з оплати працi 75,7 тис.грн. Iншi поточнi зобовязання
- 122,5 тис.грн. (фiнансова допомога на поворотнiй основi) та
60, 5 тис.грн (кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та
послуги). Прострочених зобов"язань товариство не має.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
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
Факс

Приватне пiдприємство "Аудиторська
фiрма "УКРФIНАНСАУДИТ"
Приватне підприємство
24089565
01015, Україна, Печерський р-н, Київ,
вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4
1610
Аудиторська Палата України
30.03.2001
(044)227-19-00
(044)227-19-00
аудиторськi послуги
Надає аудиторськi послуги, а саме
було надано послуги по аудиту рiчної
фiнансової
звiтностi
та
стан
корпоративного
управлiння
ПрАТ
"Юность-2" за звiтний перiод.
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, Шевченкiвський р-н,
Київ, вул.Тропiнiна, 7Г
1340
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
08.05.2008
(044) 591-04-00
044) 591-04-24

Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

депозитарна дiяльнiсть
ПАТ
"Нацiональний
депозитарiй
України" надає послуги щодо вiдкриття
та ведення рахуку в цiнних паперах,
обслуговування
операцiй
щодо
розмiщення
цiнних
паперiв
бездокументарної форми iснування та
обслуговування
операцiй
щодо
випущених цiнних паперiв, а також у
передбачених у Договорi, укладеного
мiж сторонами, випадках надання
iнших послуг.
Державна установа "Агенство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"
Державна організація (установа,
заклад)
21676262
03150, Україна, Печерський р-н, Київ,
вул.Антоновича, 51
DR/00001/АРА
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
18.02.2019
(044) 287-56-70
(044)287-56-73
iнформацiйнi послуги на фондовому
ринку
ДУ
АРIФРУ
надає
Товариству
iнформацiйнi послуги на фондовому
ринку для оприлюднення регульованої
iнформацiї
вiд
iменi
учасникiв
фондового ринку
Публiчне акцiонерне товариство
"УКРСИББАНК"
Публічне акціонерне товариство
09807750
04070, Україна, Подiльський р-н, Київ,
вул.Андрiївська, 2/12
2298
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
08.10.2013
(044)537-50-38
(044) 537-50-38
депозитарна дiяльнiсть
ПАТ
"УКРСИББАНК"
надає
депозитранi послуги, а саме виконує
функцiї
зберiгача
акцiй
ПрАТ
"Юность-2"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць,
число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

Приватне акцiонерне товариство "Юность-2"
Підприємство
м.Київ, Деснянський р-н
Територія
Організаційно-пра
Закрите акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Надання в оренду й експлуатацію власного
Вид економічної
за КВЕД
чи орендованого нерухомого майна
діяльності
Середня кількість працівників, осіб: 43
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 02192, Деснянський р-н, Київ, Шолом-Алейхема, 2-а, (044) 549-03-83

2019.01.01
24103012
8036400000
232
68.20

1. Баланс
на 31.12.2018 p.
Форма №1-м

Актив
1
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси:
у тому числі готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

Код
рядка
2

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

1005
1010
1011
1012
1020
1030
1090
1095

0
226,1
654,3
(428,2)
0
0
0
226,1

0
204
654,3
(450,3)
0
0
0
204

1100
1103
1110
1125
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195

0
0
0
141,6
0
0
0
0
85,5
1,1
0
228,2

0
0
0
210,7
0
0
0
0
7,2
0,7
0
218,6

1200

0

0

1300

454,3

422,6

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного року

1

2

3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1410
1415
1420
1425
1495

170
0
0
-82,7
(0)
87,3

170
0
0
-187,5
(0)
-17,5

1595

0

0

1600

0

0

1610

0

0

1615
1620
1621
1625
1630
1665
1690
1695

18,9
180,9
0
36,8
130,4
0
0
367

60,5
169,7
0
11,7
75,7
0
122,5
440,1

1700

0

0

1900

454,3

422,6

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування
та забезпечення
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими
зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом III
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс
Примітки: -

2. Звіт про фінансові результати
за 2018 р.
Форма №2-м

Код
рядка

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні доходи
Інші доходи
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні витрати
Інші витрати
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
Податок на прибуток
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
Примітки: -

2

Код за ДКУД 1801007
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

4941,2

4874,7

2120
2240
2280
2050
2180
2270
2285
2290
2300
2350

0
0
4941,2
(2680,6)
(2365,4)
(0)
(5046)
-104,8
(0)
-104,8

0
0
4874,7
(2030,3)
(2812,8)
(0)
(4843,1)
31,6
(0)
31,6

Керівник

Галич Наталiя Василiвна

Головний бухгалтер

Нiконова Свiтлана Василiвна

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

8

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

9
10

Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

3
4
5
6
7

11
12

Приватне пiдприємство
"Аудиторська фiрма
"УКРФIНАНСАУДИТ".
24089565
м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4
1610
номер: 354/3, дата: 25.01.2018
з 01.01.2018 по 31.12.2018
02 - із застереженням
Звiт незалежного аудитора
розмiщений на власному сайтi
ПрАТ "Юность-2"
номер: 0104-НК, дата: 01.04.2019
дата початку: 01.04.2019, дата
закінчення: 15.04.2019
15.04.2019
15 000,00

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 1610 вiд 30.03.2001р.
тел./факс (044)227-19-00
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо рiчної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства
<ЮНОСТЬ-2>
станом на 31 грудня 2018 року
Керiвництву Приватного акцiонерного товариства <Юность-2>
А. ЗВIТ З АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства <Юность-2>
(Товариство), що складається зi Балансу (форма 1-м) на 31 грудня 2018р. та звiту про
фiнансовi результати за 2018р. (форма 2-м)
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi <Основа
для думки iз застереженням> нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2018р., та його
фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до
Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО).
Основа для думки iз застереженням
Товариством, перед складанням фiнансової звiтностi за 2018-й рiк, не в повнiй мiрi проведено
iнвентаризацiю, згiдно Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань, затвердженого

Наказом МФУ №879 вiд 02.09.2014р. Основнi засоби (за залишковою вартiстю) складають
48,3 % вiд загальної вартостi активiв, що є суттєвим по вiдношенню до валюти балансу.
Аудиторами, за допомогою альтернативних методiв, не визначено в необхiдностi коригування
показникiв основних засобiв на звiтну дату.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА).
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi
<Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi> нашого звiту.
АУДИТОРСЬКА ФIРМА
УКРФIНАНСАУДИТ
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Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства, фiнансова звiтнiсть якого перевiрялась,
згiдно з етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а
також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є прийнятними та достатнiми за обсягом
для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до (П(С)БО) та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової
звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це
застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за
нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та надання звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено
найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення
пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими.
Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи
регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого
питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання
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не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть
очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Ключовi питання аудиту - це питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання
розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при
формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в
нашому звiтi.
Врахування потенцiйних ризикiв для безперервностi дiяльностi Товариства пiд час складання
фiнансової звiтностi Несприятливе зовнiшнє середовище в країнi в умовах складної полiтичної
ситуацiї, коливання курсу нацiональної валюти, вiдсутнiсть чинникiв покращення
iнвестицiйного клiмату можуть надалi мати негативний вплив на результати дiяльностi та
фiнансовий стан Товариства, i характер цього впливу на поточний момент визначити складно.
Управлiнський персонал не iдентифiкував суттєвої невизначеностi, яка могла б поставити пiд
значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, тому
використовував припущення про безперервнiсть функцiонування Товариства, як основи для
облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв
Пояснювальний параграф
Iнформацiя про активи, зобов'язання та фiнансовий результат Товариства у 2018 роцi
тис.грн.
№
Показник
31.12. 2017р.
31.12. 2018р.
Змiни за 2018 рiк, +,( -)
1.
Вартiсть активiв - усього
454,3
422,6
-31,7
у тому числi:
1.1.
необоротнi активи
226,1
204,0
-22,1
1.2.
оборотнi активи
228,2
218,6
-9,6
2
Зобов'язання (довгостроковi)
0
0
0
3.
Зобов'язання (поточнi)
367,0
440,1

+73,1
4.
Власний капiтал (чистi активи)
87,3
(17,5)
-104,8
5.
Фiнансовий результат: чистий прибуток (збиток)
31,6
(104,8)
(73,2)
Аналiз наведених даних з фiнансового звiту Товариства за 2018 рiк, свiдчить:
- дiяльнiсть ПрАТ <Юность-2> у 2018 роцi була збитковою;
- вартiсть активiв за 2018 рiк зменшилась на 31,7 тис. грн., або на 7%.
- вартiсть власного капiталу (чистих активiв) Товариства зменшилась на 104,8 тис.грн.
(внаслiдок отриманого збитку у 2018 роцi);
- у 2018 роцi залежнiсть Товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування є суттєвою.
Загальний висновок щодо фiнансового стану Товариства:
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- фiнансовий стан ПрАТ <Юность -2> на 31.12.2018 року можна вважати нестабiльним;
- вартiсть чистих активiв Товариства менше розмiру зареєстрованого статутного
капiталу.
- По висновках роботи Товариства за 2018-й рiк отримано збиток в сумi
104,8 тис. грн.
ПрАТ <Юность-2> є дiючим пiдприємством, яке здатне надалi продовжувати свою дiяльнiсть
(за умови зменшення залежностi вiд зовнiшнiх джерел фiнансування). Таким чином,
припущення керiвництва Товариства про безперервнiсть дiяльностi, можна визнати
справедливим.
Данi щодо активiв, зобов'язань, фiнансових результатiв пiдтверджуються первинними
документами, i їх вiдображення Товариством у фiнансовiй звiтностi у суттєвих аспектах не
суперечить вимогам П(С)БО (крiм питання, яке є основою для висловлення думки iз
застереженням).
Б. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Склад та структура Статутного капiталу
Статутний капiтал Товариства утворюється з вартостi вкладiв акцiонерiв, внесених внаслiдок
придбання ними акцiй .
Статутний капiтал становить 170000,00 (Сто сiмдесят тисяч грн. 00 коп.), що вiдповiдає
статутним документам та бухгалтерським регiстрам.
Вся сума Статутного капiталу подiлена на 1700 (Одна тисяча сiмсот) простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 100 (сто) гривень кожна.
Розмiр Статутного капiталу вiдповiдає установчим документам з врахуванням внесених змiн
та доповнень.
Вiдповiднiсть вартостi власного капiталу (чистих активiв) Товариства вимогам Цивiльного
кодексу України
Згiдно розрахунку вартостi чистих активiв Товариства станом на 31.12.2018р., вартiсть чистих
активiв становить мiнус 17,5 тис. грн. Статутний капiтал - 170 тис. грн.
Вартiсть чистих активiв Товариства менша розмiру зареєстрованого Статутного капiталу.
Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України щодо мiнiмального розмiру чистих активiв
акцiонерного товариства не дотримуються.
П.3 ст. 155 Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть
чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу,

товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати
вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв
товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого
законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.
Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону
5
України "Про акцiонернi товариства"№ 514-VI вiд 17.09.2008р., з внесеними змiнами та
доповненнями в звiтному перiодi Товариством не здiйснювались.
Аудиторами здiйснено iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується
шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi"). Суттєвих викривлень в фiнансовiй звiтностi за
2018-й рiк не виявлено.
Iншi питання
Вивчення питань, якi характеризують аспекти корпоративного управлiння ПрАТ <Юность-2,
здiйснювалось аудиторами з метою з'ясування ступеня дотримання вимог Закону України
<Про цiннi папери та фондовий ринок>.
Результати вивчення реального стану корпоративного управлiння у Товариствi викладенi
нижче.
№ з/п
Показник
Данi
1. Наявнiсть Кодексу корпоративного управлiння
1.1.
Власний Кодекс корпоративного управлiння
Розробляється, питання його затвердження винесено на щорiчнi збори на 16.04.2019 року.
1.2.
Кодекс корпоративного управлiння, що добровiльно застосовується у ПрАТ
Вiдсутнiй
1.3.
Практика корпоративного управлiння, що застосовується ПрАТ, понад вимоги, визначенi
законодавтвом
Виконується в межах законодавства
2. Iнформацiя про проведенi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ у звiтному перiодi
2.1.
Черговi загальнi збори
19.04.2018 року
2.2.
Позачерговi загальнi збори
Не вiдбувались
3. Iнформацiя про керiвнi органи ПрАТ
3.1.
Наглядова рада
3.1.1.
персональний склад Наглядової ради
Три особи:
голова Доценко Євген Васильович
члени:
Доценко Василь Тимофiйович
Воробйова Катерина Якiвна
3.1.2.

наявнiсть комiтетiв у Наглядовiй радi
ВIдсутнi
3.1.3.
Iнформацiя про проведенi засiдання та прийнятi рiшення
Протягом 2018 року проводились засiдання з питань призначення дирекцiї, призначення
зборiв, затвердження порядку денного зборiв, укладення договору з аудиторською компанiєю
та iн.
3.2.
Колегiальний виконавчий орган- Дирекцiя ПрАТ
3.2.1.
персональний склад Дирекцiї
Т.в.о.директора Галич Наталiя Василiвна
Заступник директора Бельдяга Вячеслав Єгорович
3.2.2.
Iнформацiя про проведенi засiдання та прийнятi рiшення
Поточна дiяльнiсть
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4. Iнформацiя про систему внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
4.1.
Наявнiсть пiдроздiлу внутрiшнього контролю (аудиту)
Статутом не передбачено
4.2.
Наявнiсть внутрiшнього нормативного документу щодо внутрiшнього аудиту (контролю)
Статутом не передбачено
4.3.
Положення Статуту ПрАТ щодо внутрiшнього аудиту
Статутом не передбачено
4.4.
Наявнiсть Ревiзiйної комiсiї ПрАТ
Голова Ревiзiйної комiсiї Доценко Олександр Васильович
Член Ревiзiйної комiсiї: Кондратенко Михайло Володимирович
4.5.
Iншi положення щодо контрольних функцiй у ПрАТ
Статутом не передбачено
5. Iнформацiя про власникiв значних пакетiв акцiй ПрАТ
5.1.
Власники пакетiв iз 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного ПрАТ
Доценко Олександр Васильович -33%,
Доценко Євген Васильович - 22%
Доценко Василь Тимофiйович - 10%
Пашинський Володимир Володимирович - 10%
Коломiєць Володимир Iванович - 8%
Кондратенко Михайло Володимирович - 7%
Воробйова Катерина Якiвна - 5%
Борозенець Микола Григорович - 5%
6. Iнформацiя про наявнiсть обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на Загальних
зборах акцiонерiв
6.1.
обмежень прав участи та голосування акцiонерiв на Загальних зборах акцiонерiв
Вiдсутнi. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), якi беруть участь у загальних зборах, та
голосування на зборах вiдбуваються з дотриманням вимог Закону України <Про акцiонернi

товариства>. Вiдповiдно до вимог Закону України <Про депозитарну систему України> у разi
якщо власник цiнних паперiв не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою
договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснив
переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в
iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в
органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах
емiтента.
7. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб ПрАТ
7.1.
Голова та члени Наглядова рада
Зборами акцiонерiв
7.2.
Голова та члени Правлiння
Наглядовою радою
7.3.
Голова та Члени ревiзiйної комiсiї
Зборами акцiонерiв
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7.4.
Головний бухгалтер
Директором
8. Повноваження посадових осiб ПрАТ
8.1.
Голова та члени Наглядова рада
Передбаченi Статутом (редакцiя 2018 року)
8.2.
Голова та члени Дирекцiї
Передбаченi Статутом (редакцiя 2018 року)
8.3.
Голова та Члени ревiзiйної комiсiї
Передбаченi Статутом (редакцiя 2018 року)
8.4.
Головний бухгалтер
Згiдно посадової iнструкцiї та iнших внутрiшнiх положень Товариства
Аналiз документiв дозволяє висловити думку аудитора:
- керiвництвом ПрАТ <Юность-2> створена та фактично застосовується система
корпоративного управлiння, яка, в цiлому, вiдповiдає вимогам чинного законодавства
України, зокрема Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>.
Iнформацiя, розкриття якої передбачене ст. 41 Закону України <Про цiннi папери та фондовий
ринок>.
На протязi звiтного перiоду - 2018 року - ПрАТ <Юность-2> надавало НКЦПФР регулярну
(рiчну) iнформацiю за 2017 рiк та особливу iнформацiю.
Регулярна рiчна iнформацiя за 2017 рiк розмiщена в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi
даних НКЦПФР вiд 24.04.2018р.
Особлива iнформацiя в виглядi вiдомостей про змiну складу посадових осiб емiтента
розмiщена в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiд 19.04.2018р. та
08.10.2018р.
Подiї пiсля дати балансу
На дату затвердження фiнансової звiтностi iнформацiя щодо подiй, якi мають суттєвий вплив
на фiнансовi показники невiдома.
Iнша iнформацiя

Основнi вiдомостi про Товариство, фiнансова звiтнiсть якого перевiрялась:
Назва
Приватне акцiонерне товариство "Юность-2" є правонаступником Закритого акцiонерного
товариства "Юность-2", створеного на невизначений строк вiдповiдно до законодавства
України, зареєстрованого Деснянською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю
31.10.1996р., реєстрацiйний номер 10661050001001648.
Змiн до Статуту (нова редакцiя) затвердженi Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, Протокол
№ 1/18 вiд 18.04.2018р.
Номер запису про змiну свiдоцтва про державну реєстрацiю
1 066 105 0003 001648
Пiдстава замiни свiдоцтва про державну реєстрацiю
Змiна найменування юридичної особи
Код ЄДРПОУ
24103012
Органiзацiйно - правова форма
акцiонерне товариство
Юридична адреса
02192 м. Київ, Деснянський р-н, вул. Шолом Алейхема,
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будинок 2-А
Телефон/факс
(044) 549-08-07
Види дiяльностi за КВЕД 2010
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
(основний)
46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими
виробами, 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування,
напоями та тютюновими виробами
47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку
Реєстрацiйний № 790/10/1/10
Вiд 23.12.2010р.
Довiдка про взяття на облiк платника податкiв Форма 4-ОПП
Взятий на облiк платника податкiв ДПI у Деснянському р-нi м. Києва вiд 05.11.1996р. за №
6141/168
Вiдомостi про аудитора
Повна назва:
Приватне пiдприємство <Аудиторська фiрма "УКРФIНАНСАУДИТ>
Код за ЄДРПОУ
24089565
Мiсцезнаходження:
м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4
Реєстрацiйнi данi:
ПП <Аудиторська фiрма <Укрфiнансаудит>.
Зареєстроване Печерською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 30.05.1996р.
Свiдоцтво № 1 070 120 0000 004669
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi
надають аудиторськi послуги
Свiдоцтво N 1610 видане Аудиторською Палатою України 30.03.2001р. за рiшенням № 100 та

продовжене до 26.11.2020р., рiшення АПУ № 317/4
Номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi Свiдоцтво №0748,
видане рiшенням Аудиторської палати України №354/3 вiд 25.01.2018 р., чинне до 31.12.2023
р.
Керiвник
Збожинський Володимир Петрович
Iнформацiя про аудиторiв
Збожинський Володимир Петрович
Сертифiкат аудитора серiї А № 000967 виданий Аудиторською Палатою України, рiшення №
45 вiд 16.05.1996р., та продовжений до 16 травня 2020 року, рiшення Аудиторської палати
України № 214/3 вiд 29.04.2010р.
Збожинська Валентина Iванiвна
Сертифiкат аудитора серiї № 006585 виданий Аудиторською Палатою України, рiшення №
203/1 вiд 02.07.2009р., та продовжений до 02.07. 2019 року, рiшення Аудиторської палати
України № 293/2 вiд 24.04.2014р.
Контактний телефон
+38(044) 227-19-00
Дата та номер договору на проведення
01.04.2019р. Договiр № 0104 -НК
9
аудиту
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту
з 01.04.2019р.
до 15.04.2019р
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є
Збожинська В.I.
Директор
ПП <АФ <Укрфiнансаудит> Збожинський В.П.
<15> квiтня 2019 р.
м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв. 4

XVI. Твердження щодо річної інформації
Керiвництво ПрАТ "Юность-2" стверджує, 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 i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках
консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та
об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан
емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої
звiтностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються 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

Вид інформації

1
19.04.2018
08.10.2018

загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
19.04.2018
08.10.2018

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

