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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)
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
 

I. Загальні відомості
 
1. Повне найменування емітента  Українсько-Англiйське спiльне пiдприємство у формi товариства з обмеженою

вiдповiдальнiстю "Галка Лтд."
 
2. Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  22331884
 
4. Місцезнаходження  79019, Львівська, д/в, м. Львiв, Заповiтна, 1
 
5. Міжміський код, телефон та факс  (032) 2409105, 2409105
 
6. Адреса електронної пошти  roman@galca.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)

 30.04.2021, жоден із зазначених

 
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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації
від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

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

 
9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

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

 
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 
Річну
інформацію
розміщено на
власному веб-
сайті учасника
фондового
ринку

 http://www.galca.ua  30.04.2021

  (URL-адреса сторінки)  (дата)

Зміст
 
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента  | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  | X |
4. Інформація щодо 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 щодо емітента   
9. Опис бізнесу  | X |
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

 | X |

1) інформація про органи управління  | X |
2) інформація про посадових осіб емітента  | X |
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента  | X |
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента   
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення

  

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)  | X |
11. Звіт керівництва (звіт про управління):  | X |
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента  | X |
2) інформація про розвиток емітента  | X |
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану
і доходів або витрат емітента:

 | X |

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

 | X |

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

 | X |

4) звіт про корпоративне управління:  | X |
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент  | X |
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

 | X |

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги

 | X |

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)   
інформація про наглядову раду   
інформація про виконавчий орган  | X |
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента

 | X |

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента  | X |
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на
загальних зборах емітента

  

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента  | X |



повноваження посадових осіб емітента  | X |
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка,
кількості, типу та/або класу належних їм акцій

  

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:

 | X |

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами   
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  | X |
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  | X |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  | X |
3) інформація про зобов’язання емітента  | X |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   
5) інформація про собівартість реалізованої продукції   
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент  | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

  

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

  

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

 | X |

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

  

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
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв,
крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4
роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 4 пункту 5, а саме: 
4) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки,
паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв. Товариство не приймало рiшення про участь в iнших юридичних особах.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Статутом Товариства посада корпоративного секретаря не передбачена.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами
жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року. Вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в
Українi" рейтингування Товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi Товариства, Товариство не займає
монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.



Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки
емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариством не створювались.
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються
позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента. Судовi справи, за якими  розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше
вiдсоткiв активiв Товариства  станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає Товариство, його посадовi особи, вiдсутнi. 
Судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв Товариства станом на початок року, стороною в яких виступає
Товариство, а також судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї  - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.  У звiтному роцi до
Товариства штрафнi санкцiї не застосовувались.
Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi
товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до
перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 10  пункту 5, а саме: 
10) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв,
зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду
прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Необхiдностi використовувати кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi чи об'єднання юридичних осiб у Товариства немає.
Пiдприємство чiтко та неухильно дотримується усiх положень, що затвердженнi Кодексом. Фактiв недотримання Кодексу корпоративного управлiння Товариством
не зафiксовано. Акцiонерне товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента"не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних Емітент не є акціонерним товариством.
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" не включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емітент не є акціонерним
товариством.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню
пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.   Емітент не є акціонерним
товариством.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому
значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв". 
Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз
змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати
регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 13 пункту 5, а саме: 
13) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню
пакета акцiй.
Емітент не є акціонерним товариством.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна
кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв,
крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4
роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 14 пункту 5, а саме: 
14) iнформацiю 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.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй
бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".



Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв
окрiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не
здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього
Положення, крiм вимог пiдпункту  20 пункту 5, а саме: 
20) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Емітент не є
акціонерним товариством.
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання
об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням
НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну
пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог
пiдпункту 21 пункту 5, а саме: 
21) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будiвництва).

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї
оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв
цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних
паперiв. Емітент не є акціонерним товариством.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих
акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не
виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.  Загальними зборами акцiонерiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не
приймалось. Емітент не є акціонерним товариством.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не
займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi,
що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної
дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз
змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати
регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту  26 пункту 5, а саме: 
26) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв.
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв.
рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено
публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм
вимог пiдпункту  26 пункту 5, а саме: 
26) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави
4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв,
крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4
роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту  26 пункту 5, а саме: 
26) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює
заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз
змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати
регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 27 пункту 5, а саме: 
27) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не
включена до складу рiчної iнформацiї - емiтент не проходив аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi за звiтний
перiод.                                                                                                                                                                                                                                                            
Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз
змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати
регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 29 пункту 5, а саме: 
29) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою).

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом
забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р.
iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати
регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту  30 пункту 5, а саме: 
30) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо).



Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до
складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.  За наявнiй в Товариствi iнформацiї  акцiонерами (учасниками) Товариства акцiонернi або
корпоративнi договори не  укладались.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена
до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента. Будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi
здiйснюють контроль над Товариством, не iснує.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" не включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним
покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент
не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним
покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець
звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права
вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
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III. Основні відомості про емітента
 
1. Повне найменування Українсько-Англiйське спiльне пiдприємство у

формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Галка Лтд."

2. Скорочене найменування (за наявності) СП "Галка Лтд."
3. Дата проведення державної реєстрації 07.10.1994
4. Територія (область)* 46000 - Львівська
5. Статутний капітал (грн) 24967641,76
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб) 262
 
9. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за КВЕД

виробництво кави 15.86.2, д/в 0, д/в 0

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

АБ "Укрексімбанк"

2) IBAN 443223130000026000000028625
3) поточний рахунок 443223130000026000000028625
4) найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

АБ "Укргазбанк"

5) IBAN 443223130000026000000028625
6) поточний рахунок 443223130000026000000028625
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12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
 
1) найменування ТОВ КУА"Західінвест" ПЗНВІФ"Галінвест"
2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи 25071700
4) місцезнаходження м. Івано-Франківськ
5) опис Власник інвестиційних сертифікатів в кількості  51

189 штук , загальною номунальною вартістю
51189000 грн.

 
1) найменування ТОВ КУА "Західінвест" ПЗНВІФ"Леоінвест"
2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи 25071700
4) місцезнаходження м. Івано-Франківськ
5) опис Власник інветиційних сертифікатів в кількості

5500штук, загальноюномінальною вартістю
5500000 грн.

 



1) найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім"Галка"
2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи 32327123
4) місцезнаходження м. Львів
5) опис Володіє часткою в статутному капіталі загальною номінальною вартістю 5 537 607, 30

грн.
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18. Опис бізнесу
 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Зміни в організаційній структурі Товариства в звітному періоді не відбувалися
 
Середньооблікова 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), фонд 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
середньооблікова чисельність штатних працівників 270. Фонд оплати праці в звітному періоді становить 3363 тис.грн.. Фонд оплати праці суттєво не змінювався.
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання,
функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство є учасником у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Холдинг ГАЛКА", яке знаходиться за адресою: Україна, 79019, м. Львів, вул. Заповітна 1, код
за ЄДРПОУ 37741726. Товариство не є учасником в концернах та асоціаціях.
 
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів
(отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності
д/в
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
пропозицій щодо реорганізацій не поступало
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій
тощо)
Основнi засоби у фiнансовiй звiтностi вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення, з
урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок, якi були проведенi за рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України у зв'язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з українським податковим законодавством. Запаси включають сировину та матерiали,
придбанi напiвфабрикати, паливо, запаснi частини, незавершене виробництво, тару, готову продукцiю, МШП на складi. Запаси облiковуються за собiвартiстю, яка
включає витрати на придбання, доставку та переробку, або за чистою вартiстю реалiзацiї, якщо вона менше нiж собiвартiсть.
 
Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний
рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент;
джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень
впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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 діяльності є виробництво кави
 
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
Відчужень активів за останні пять років не було
 
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, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
д/в
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Iстотними проблемами, що здiйснюють вагомий вплив на господарську дiяльнiсть товариства є:
-значна конкуренцiя;
-велика ступiнь зносу рухомого складу;
-високi цiни на паливо,запчастини, електроенергію;
-високi норми податкiв;
-велика кiлькiсть пiльгових категорiй населення на безкоштовний проїзд;
-недостатнiсть та нестабiльнiсть державних дотацiй на покриття збиткiв за безкоштовний проїзд; 
-непомірний земельний податок;
-значне пiдвищення цiн на енергоносiї, особливо, природний газ, великий рiвень iнфляцiї i , як наслiдок, значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми
органiзацiями, якi обслуговують товариство;
-вiдсутнiсть фiнансових можливостей на масштабну модернiзацiю та оновлення основних засобiв;  
-короткостроковість дії договрів на перевезення пасажирів за рішенням конкурного комітету.

Також дiяльнiсть емiтента залежить від законодавчих обмежень:
- жорстка i негнучка система оподаткування;
- нестабiльнiсть законодавства;
- складність залучення зовнішнього фінансування, висока вартість банківських кредитів.
Економічних обмежень не існує.
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення
ліквідності за оцінками фахівців емітента
Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв. Робочий капiтал у звітному році  є достатнiм i в цiлому вiдповiдає поточним потребам
пiдприємства. За оцінками фахівців емітента можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї послуг,
вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є
придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих
договорів
На кінець звітного періоду укладених але ще не виконаних котрактів немає
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис
істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Напрями інвестиційної діяльності товариства: розширення асортименту продукції, розширення мережі збуту, освоєння енергозберігаючих технологій на
виробництві, удосконалення систем адміністрування та управління виробництвом, постачання, збуту, обліку та фінансів.
Обсяги інвестиційної діяльності товариства станом на 30.09.2018р. складають:
довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств:  5 538 тис.грн.
 



Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Досліджень та розробок не проводиться
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності 
інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
д/в
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IV. Інформація про органи управління
 

Орган управління Структура Персональний склад
Дирекція Виконавчим органом є Дирекція у складі

Генерального Директора, Технічного директора,
Економічного директора, Комерційного директора,
Фінансового директора та Директора з розвитку
бізнесу.

Генеральний Директор: Дубовий Юрій Борисович,
Генеральний директор СП "Галка Лтд"; 1976 року
народження; освіта вища технічна, вища економічна;
загальний виробничий стаж 45 років; стаж роботи на 
посаді Генерального директора 1 рік.  Кваліфікація -
магістр; менеджер-економіст; основне місце роботи СП
"Галка Лтд", посада на основному місці роботи
-генеральний директор.
Технічний директор: Александер Орест-Володимир
Антонович, Технічний директор СП "Галка Лтд"; 1944
р.н.; освіта вища економічна; загальний виробничий
стаж 54 роки; стаж роботи на посаді Технічного
директора 24 роки. Кваліфікація - економіст; основне
місце роботи СП "Галка Лтд", посада на основному місці
роботи -директор технічний.
Економічний директор: Волинець Ярослав Миколайович;
Економічний директор СП "Галка Лтд"; 1953 р.н.; освіта
вища інженерно-економічна; загальний виробничий стаж
44 роки; стаж роботи на посаді Економічного директора
24 роки. Кваліфікація -інженер-економіст; основне місце
роботи СП "Галка Лтд", посада на основному місці
роботи -директор з економіки та зовнішньо-економічних
зв'язків.
Комерційний директор: Пастернак Володимир Іванович;
Комерційний директор СП "Галка Лтд";1948 р.н.; освіта
вища технічна; загальний виробничий стаж 44 роки; стаж
роботи на посаді Комерційного директора 24 роки.
Фінансовий директор: Шиманський Роман Євгенійович;
Фінансовий директор СП "Галка Лтд"; 1962 р.н.; освіта
вища економічна; загальний виробничий стаж 31 рік;
стаж роботи на посаді Фінансового директора 8 років.
Кваліфікація - бухгалтер; основне місце роботи СП
"Галка Лтд", посада на основному місці роботи -директор
фінансовий.
Директор з розвитку бізнесу: Дубовий Юрій Борисович;
Директор з розвитку бізнесу СП "Галка Лтд"; 1976 р.н.;
освіта вища міжнародні відносини; загальний
виробничий стаж роботи 21 рік; стаж роботи на посаді
Директора з розвитку бізнесу 3 роки. Кваліфікація -
інженер-економіст; основне місце роботи ТОВ "Торговий
дім "Галка", посада на основному місці роботи
-генеральний директор.
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V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 
№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові Рік

народження
Освіта Стаж роботи

(років)
Найменування
підприємства,

ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,

яку займав

Дата набуття
повноважень та
термін, на який

обрано (призначено)

1 Генеральний
директор

Дубовий Юрій Борисович 1976 вища 23 директор Торговий дім
"Галка", 32327123,
генеральний директор

22.10.2019,
безстроково

Опис Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.. До компетенцiї Генерального директора належить : органiзацiя
пiдготовки та виконання рiшень Дирекцiї Товариства i головування на її засiданнях; розпорядження майном та коштами Товариства в межах , визначених
статутом; виступ вiд iменi Пiдприємства у стосунках з юридичними та фiзичними особами; здiйснення прийому та звiльнення працiвникiв, використання
форм заохочення та накладення стягнень ; вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства.
Змiн в персональному складi посадових осiб в звiтному перiодi не було. Посад на будь-яких iнших пiдприєс=мствах не обiймає. Посадова особа не дала
дозволу щодо розголошення iнформацiї  про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.

2 Технiчний директор Александер Орест
Антонович

1944 вища 32 д/в, д/в, Технiчний директор
ТзОВ

11.08.1994,
безстроково

Опис Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.  Виконує посадовi обовязки згiдно штатного розпису. Змiн в
персональному складi посадових осiб в звiтному перiодi не було. Посад на будь-яких iнших пiдприєс=мствах не обiймає. Посадова особа не дала дозволу
щодо розголошення iнформацiї  про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.

3 Економiчний
директор

Волинець Ярослав
Миколайович

1953 вища - 30 д/в, д/в, Директор з
економiки та ЗЕД

11.08.1994,
безстроково

Опис Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.  Виконує посадовi обовязки згiдно штатного розпису. Змiн в
персональному складi посадових осiб в звiтному перiодi не було. Посад на будь-яких iнших пiдприєс=мствах не обiймає. Посадова особа не дала дозволу
щодо розголошення iнформацiї  про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.

4 Комерцiйний
директор

Пастернак Володимир
Iванович

1953 вища 29 д/в, д/в, комерцiйний
директор

11.08.1994,
безстроково

Опис Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.  Виконує посадовi обовязки згiдно штатного розпису. Змiн в
персональному складi посадових осiб в звiтному перiодi не було. Посад на будь-яких iнших пiдприєс=мствах не обiймає. Посадова особа не дала дозволу
щодо розголошення iнформацiї  про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.

5 Головний бухгалтер Лiсова Романа Василiвна 1965 вища 12 д/в, д/в, з 2008 року перший
заступник головного
бухгалтера СП "Галка ЛТД"

07.06.2011,
безстроково

Опис Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Виконує повноваження та обовязки згiдно штатного розпису. Посадова
особа не надала права на розголошення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди. Ст
Стаж керiвної роботи 6 рокiв, попередня посада - перший заступник головного бухгалтера.

 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера,
представником групи акціонерів, незалежним директором.
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VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)*
 

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасника

Ідентифікаційний код
юридичної особи

засновника та/або
учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або

учаснику (від загальної кількості)

Приватне товариство з обмеженою відповідальністю
NEDINVESTMENT B.V. (Private limited liability Company
NEDINVESTMENT B.V.)

45685789 Нідерланди, 3054Н, м. Київ, д/в,
м.Роттердам, вул. Страатвег, 239

100,000000

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або

учаснику (від загальної кількості)
Усього 100,000000

 
* Якщо кількість засновників та/або учасників емітента (юридичних або фізичних) перевищує 20 осіб - вказується їх загальна кількість та загальний відсоток акцій
(часток, паїв), які їм належать.
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Напрями інвестиційної діяльності товариства: розширення асортименту продукції, розширення мережі збуту, освоєння енергозберігаючих технологій на
виробництві, удосконалення систем адміністрування та управління виробництвом, постачання, збуту, обліку та фінансів.
Обсяги інвестиційної діяльності товариства станом на 30.09.2020р. складають:
довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств:  120 599 тис.грн.
 
2. Інформація про розвиток емітента
З моменту створення Товариства відбулось багато змін, що свідчать про розвиток підприємства.  На протязі існування Емітента, неодноразово доповнювалися види
економічної діяльності, тобто Товариством здійснювався випуск нової продукції і освоєння нових ринків збуту, збільшувався попит. Безпосередньо при здійсненні
підприємницької діяльності запроваджувалося використання нової техніки, обладнання, здійснювалося залучення нових транспортних засобів, підприємством
постійно проводилися ремонтні роботи існуючих засобів. У процесі існування  товариства, встановлюються нові та налагоджуються вже існуючі відносини з іншими
юридичними особами різних форм власності, вчиняються правочини, Товариством надаються та отримуються послуги, що сприяють здійсненню його основних
функцій. Зміни відбувалися і у внутрішній структурі Товариства, змінювалися посадові особи Товариства, внутрішні документи, організація діяльності Товариства у
цілому. Такі зміни обумовлені прямою необхідністю відповідно до законодавства та задля нормальної роботи Товариства. У внутрішніх документах також
відбувався розвиток - залежно від нововведень  в законодавстві України вносилися зміни до положень Статуту , які видавалися у новій редакції.
 
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
У звітному 2020 році Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань,
фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй.
 
Зокрема:
1) інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного
виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Товариство схильне до фінансових ризиків різних видів, тому для їх зменшення та для запобігання здійснюються заходи та вчиняються правочини, що
гарантуватимуть мінімізацію таких ризиків. Наприклад, заходами по зниженню комерційних ризиків Товариства є: системне вивчення кон'юнктури ринку,
раціональна цiнова політика, реклама, тощо. В загальному значенні заходами по зниженню ризиків є робота пiдприємства з достатнiм запасом фінансової мiцностi.
У Емітента відсутні положення, які визначали завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками різних видів (внутрішні, зовнішні). Механізм
нейтралізації фінансових ризиків ґрунтується на використанні сукупності методів і прийомів зменшення можливих фінансових втрат. Їх вибір у процесі ризик-
менеджменту залежить від специфіки підприємницької діяльності - тобто від сільськогосподарської діяльності підприємства, додатково залежить від ситуації, що
призвела до виникнення непередбачених фінансових втрат, від фінансового стану підприємства та управлінських рішень органів Товариства. Приватне акціонерне
товариство не виключає, що може нести ризики, які виникають на основі форс-мажорних обставин. Політика страхування кожного основного виду прогнозованої
операції у підприємства відсутня.
 
2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Товариство схильне до цінових ризиків таких як валютного та ринкового. Тобто продукція, що виробляється та дохід, який може бути отриманий підприємством,
залежать від коливання валютних курсів та від коливань вартості товарів на ринках збуту. Збільшення цін на сировину, електроенергію, паливо та інше, мають
великий вплив на коливання цін. Додатково, ціновий ризик залежить від конкурентів Емітента,  які здійснюють свою діяльність на одній території. До ризику
ліквідності Емітент не схильний, хоча Товариство і є збитковим. Варто зазначити, що Товариство схильне і до ризику грошових потоків, насамперед у зв'язку із
зміною законодавства України. Вводяться все нові положення, що регулюють різноманітні сфери діяльності Товариства, що закріплюють нові обов'язки Емітента. В
таких випадках виникають ситуації невизначеності умов здійснення фінансових операцій, що і призводить до такого ризику. До кредитного ризику підприємство не
схильне, так як у звітному році не вступало у договірні відносини з банківськими фінансовими установами. Емітент несе ризик виникнення фінансових втрат
(збитків).
 
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Кодекс корпоративного управління не створювався
 
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент
добровільно вирішив застосовувати
кс корпоративного управління не створювався
 
- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
кс корпоративного управління не створювався
 
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
кс корпоративного управління не створювався
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Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

 Так (*) Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори  X
Акціонери  X
Депозитарна установа  X
Інше (зазначити)  

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному

році (за наявності контролю)?
 Так (*) Ні (*)
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій  X



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

 Так (*) Ні (*)
Підняттям карток  X
Бюлетенями (таємне голосування)  X
Підняттям рук  X
Інше (зазначити)  

 
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

 Так (*) 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 голосуючих
акцій товариства

 

Інше (зазначити)  
 
У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

 

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

 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
 
 

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

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них
рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою
рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у
фінансово-господарській діяльності товариства

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
 Так * Ні * Персональний склад комітетів
З питань аудиту  X  
З питань призначень  X  
З винагород  X  
Інше (зазначити)    
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на
них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація
щодо їх компетентності та ефективності.

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх
компетентності та ефективності,

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради  

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)  

 
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 із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства  X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та
обов'язками

 X

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

 X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена  X
Інше (зазначити)  

 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на
них рішень

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
 Так (*) Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою  X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X
Члени наглядової ради не отримують винагороди  X
Інше (зазначити)  

 
Склад виконавчого органу

 
Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Виконавчим органом є Дирекція у складі Генерального Директора, Технічного
директора, Економічного директора, Комерційного директора, Фінансового
директора та Директора з розвитку бізнесу.

До компетенції Дирекції належить:
- організація підготовки та виконання рішень Загальних Зборів Учасників
Підприємства;



- прийняття рішення про укладення Підприємством договорів, угод, контрактів
на суму понад один мільйон доларів США;
- розпорядження інтелектуаль-ною власністю Підприємства;
- затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку і штатного
розпису Підприємства;
- вирішення інших питань, винесених Генеральним Директором на її розгляд,
якщо ці питання не віднесені до компетенції Загальних Зборів Учасників
Підприємства.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них
рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення,
як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській
діяльності товариства

 

Оцінка роботи виконавчого органу  
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)

 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії (осіб)  
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  

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

 Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до
компетенції жодного

органу
Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)

Ні Ні Ні Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету

Ні Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та
членів виконавчого органу

Ні Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та
членів наглядової ради

Ні Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та
членів ревізійної комісії

Ні Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та
членів виконавчого органу

Ні Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради

Ні Ні Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні Ні Ні Ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій 

Ні Ні Ні Ні

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів 

Ні Ні Ні Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.
 
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)

 

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)

 

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
 Так (*) Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів   X
Положення про наглядову раду  X
Положення про виконавчий орган  X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X
Положення про порядок розподілу прибутку  X
Інше (зазначити)  

 
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*
Інформація про діяльність акціонерного

товариства
Інформація

розповсюджується
на загальних

зборах

Інформація оприлюднюється в
загальнодоступній інформаційній базі

даних Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про ринок

цінних паперів або через особу, яка
провадить діяльність з оприлюднення

регульованої інформації від імені
учасників фондового ринку

Документи
надаються для
ознайомлення

безпосередньо в
акціонерному

товаристві

Копії документів
надаються на

запит акціонера

Інформація
розміщується на
власному сайті
акціонерного
товариства

Фінансова звітність, результати діяльності Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та
більше відсотками голосуючих акцій 

Ні Ні Ні Ні Ні

Інформація про склад органів управління
товариства 

Ні Ні Ні Ні Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після
їх проведення 

Ні Ні Ні Ні Ні

Розмір винагороди посадових осіб
акціонерного товариства 

Ні Ні Ні Ні Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.
 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом
звітного періоду?

 Так (*) Ні (*)
Не проводились взагалі  X
Раз на рік  X
Частіше ніж раз на рік  X

 
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

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



Загальні збори акціонерів  X
Наглядова рада  X
Інше (зазначити)  

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

 Так (*) Ні (*)
З власнї ініціативи  X
За дорученням загальних зборів  X
За дорученням наглядової ради  X
За зверненням виконавчого органу  X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій  X
Інше (зазначити)  

 
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
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6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
 

№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника
(власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань

(для юридичної особи - резидента), код/номер з
торговельного, банківського чи судового

реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про

реєстрацію юридичної особи (для юридичної
особи - нерезидента)

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

1 Приватне товариство з обмеженою відповідальністю
NEDINVESTMENT B.V. (Private limited liability Company
NEDINVESTMENT B.V.)

45625648 100,000000
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8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Права та обов'язки інших посадових осіб та працівників Підприємства визначаються відповідно до законодавства про працю, посадових інструкцій та укладених з
ними договорів (контрактів).
 
9) повноваження посадових осіб емітента
До компетенції Дирекції належить:
- організація підготовки та виконання рішень Загальних Зборів Учасників Підприємства;
- прийняття рішення про укладення Підприємством договорів, угод, контрактів на суму понад один мільйон доларів США;
- розпорядження інтелектуаль-ною власністю Підприємства;
- затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку і штатного розпису Підприємства;
- вирішення інших питань, винесених Генеральним Директором на її розгляд, якщо ці питання не віднесені до компетенції Загальних Зборів Учасників Підприємства.
6.9. Дирекція є правомочною, якщо в її засіданні бере участь не менше чотирьох її членів. Рішення є прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше трьох
членів Дирекції.
6.10. Повсякденне керівництво роботою Підприємства здійснює Генеральний Директор.
До компетенції Генерального Директора належить:
- організація підготовки та виконання рішень Дирекції  Підприємства і головування на її засіданнях;
- здійснення без доручення дій від імені Підприємства;
- ведення переговорів та укладення угод, договорів, контрактів від імені Підприємства, з урахуванням обмежень суми угоди (договору, контракту) визначених цим
Статутом;
- розпорядження майном та коштами Підприємства в межах,  визначених Статутом; 
- представлення Підприємства у стосунках з юридичними та фізичними особами;
- створення структурних підрозділів Підприємства, визначення їх функцій, прав та обов'язків і затвердження положень про них;                                
- здійснення прийому та звільнення працівників, використання форм заохочення та накладення стягнень;
- видання наказів та інших розпорядчих документів щодо діяльності Підприємства;
- прийняття рішень щодо звернення до суду (загального, господарського, адміністративного, арбітражу);
- вирішення інших питань діяльності Підприємства, що не віднесені до компетенції Загальних Зборів Учасників та Дирекції.
 
10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації,
зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту
Звіт про корпоративне управління
Ми виконали перевірку інформації у Звіті про корпоративне управління Товариства.
Відповідальність за Звіт з корпоративного управління та його підготовку  відповідно до пункту 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", несе
керівництво Товариства.
Наша перевірка Звіту про корпоративне управління полягала в розгляді того, чи не суперечить інформація у ньому фінансовій звітності Товариства, що складається
з балансу станом на 31.12.2020 року, звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною
датою та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик та чи підготовлено Звіт про корпоративне управління відповідно
до чинного законодавства.
Ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1-4 Звіту про корпоративне управління за 2020 рік, а також виконали завдання з надання впевненості щодо
інформації відображеною в пунктах 5-9 даного Звіту.
Наша перевірка Звіту про корпоративне управління відрізняється від аудиту, який виконується до Міжнародних стандартів аудиту, та є значно меншою за своїм
обсягом. 
Ми вважаємо, що в результаті перевірки ми отримали основу для висловлення нашої думки із застереженням.

Думка 
На нашу думку, подана інформація у Звіті про корпоративне управління СП "Галка ЛТД", що є складовою річного звіту Товариства на 31.12.2020 року у відповідності
до вимог пунктів 5-9 частини 3 пункту 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" підготовлена у відповідності до чинного законодавства,
включає всю необхідну інформацію, розкрита інформація відповідає дійсному стану корпоративного управління  Товариства.

Партнером завдання з аудиту (ключовим партнером з аудиту), результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Цуприк Наталія Андріївна, сертифікат
№005601 від 25.12.2003 року, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів 102031. 

Аудиторська фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська консалтингова фірма "Бізнес Партнери". Адреса аудиторської фірми: 79058, Україна, м.
Львів, вул. Масарика, 18/130, тел. 249-36-61, 0673705846; фактичне місце розташування аудитора: м. Львів, проспект Чорновола, 67, офіс 208. Свідоцтво про
внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4463 згідно рішення АПУ від 29.09.2011 року № 239/3.
 
 
11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"
емітент не є фінансовою установовю
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XI. Відомості про цінні папери емітента
 
 

2. Інформація про облігації емітента
 

 
Дата

реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Облігації
(відсоткові,

цільові,
дисконтні)

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
у

випуску
(шт.)

Форма існування
та форма
випуску

Загальна
номінальна

вартість
(грн.)

Процентна
ставка за

облігаціями
(у

відсотках)

Строк
виплати

процентів 

Сума
виплаченого
процентного

доходу у
звітному

періоді (грн)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

22.01.2019 01/2/2019 Національна
комісія з
цінних паперів
та фондового
ринку

UA4000203343 відсоткові 1000,00 50000 Бездокументарні
іменні

50000000,00 21,000000 26/03/2030 6939045,00

Опис Д/В
17.09.2012 235/2/12 Львівське ТУ

ДКЦПФР
UA4000146864 відсоткові 1000,00 70000 Бездокументарні

іменні
70000000,00 24,000000 30.06.2022 6840285,75

Опис Д/В
08.04.2010 49/2/2019 НКЦПФР UA5000001421 відсоткові 1000,00 30000 Бездокументарні

іменні
30000000,00 21,000000 08.05.2010 4834110,00

Опис Д/В
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XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних

засобів
Власні основні засоби (тис.

грн.)
Орендовані основні засоби

(тис. грн.)
Основні засоби, всього

(тис. грн.)
 на початок

періоду
на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1 3 4 5 6 7 8
1. Виробничого
призначення:

81178 78384 0 0 81178 78384

будівлі та споруди 33378 33368 0 0 33378 33368
машини та обладнання 36189 33621 0 0 36189 33621
транспортні засоби 9259 8894 0 0 9259 8894
земельні ділянки 1948 1948 0 0 1948 1948
інші 404 553 0 0 404 553
2. Невиробничого
призначення:

0 0 0 0 0 0

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 81178 78384 0 0 81178 78384
Опис Термiн використання основних засобiв до 5 рокiв за

всiма осоновними групами. , первiсна вартiсть основних
засобiв становить 171135 тис. грн., ступiнь їх зносу
50%, ступiнь їх використання 30%, сума нарахованого
зносу 92751тис. грн., суттєвих змiн у вартостi основних
засобiв не було. Обмежень щодо використання майна
емiтента немає.

 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній
період

1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 254161 227283
Статутний капітал (тис. грн.) 24968 24968
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 24968 24968
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як

різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань
і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок
проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій
щодо визначення вартості чистих активів акціонерного
товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний
капітал на 229193 тис.грн. Розрахункова вартість чистих
активів перевищує скоригований статутний капітал на 229193
тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного
кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу
не вимагається.

 
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 
Види зобов'язань Дата

виникнення
Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0,00 X X
у тому числі:     
Зобов'язання за цінними паперами X 0,00 X X
у тому числі:     
за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X 0,00 X X

за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):

X 0,00 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):

X  X X

за векселями (всього) X 0,00 X X



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

X 0,00 X X

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

X 0,00 X X

Податкові зобов'язання X 4507,00 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 58549,00 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 63056,00 X X
Опис д/в
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
 
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВ"ФК"Західінвест"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 30610731
Місцезнаходження Україна, 76018, Івано-Франківська, д/в, м. Івано-Франківськ, плоша Міцкевича 6/5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АЕ263160

Найменування державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.06.2016
Міжміський код та телефон 0342525767
Факс 0342525767
Вид діяльності ДЕПОЗИТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Опис Д/В
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XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента
аудитором (аудиторською фірмою)

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
аудиторська консалтингова фiрма “Бiзнес
Партнери”

2. Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти
аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської
діяльності, які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 -
суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право
проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
підприємств, що становлять суспільний інтерес.

1 - аудитори

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)

37741155

4. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79058 Україна, м.Львiв, вул.Масарика, 18/130
6. Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості аудиторських
послуг (за наявності)

28.09.2017 0712

7. Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності

01.01.2020 - 31.12.2020

8. Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від
висловлення думки)

02 - із застереженням

9. Пояснювальний параграф (за наявності) Звіт про корпоративне управління
Ми виконали перевірку інформації у Звіті про
корпоративне управління Товариства.
Відповідальність за Звіт з корпоративного
управління та його підготовку  відповідно до пункту
3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок", несе керівництво Товариства.
Наша перевірка Звіту про корпоративне управління
полягала в розгляді того, чи не суперечить
інформація у ньому фінансовій звітності
Товариства, що складається з балансу станом на
31.12.2020 року, звіту про фінансові результати,
звіту про власний капітал та звіту про рух грошових
коштів за рік, що закінчився зазначеною датою та
приміток до фінансової звітності, включаючи
стислий виклад значущих облікових політик та чи
підготовлено Звіт про корпоративне управління
відповідно до чинного законодавства.
Ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1-
4 Звіту про корпоративне управління за 2020 рік, а
також виконали завдання з надання впевненості
щодо інформації відображеною в пунктах 5-9
даного Звіту.
Наша перевірка Звіту про корпоративне управління
відрізняється від аудиту, який виконується до
Міжнародних стандартів аудиту, та є значно
меншою за своїм обсягом. 
Ми вважаємо, що в результаті перевірки ми
отримали основу для висловлення нашої думки із
застереженням.

Думка 
На нашу думку, подана інформація у Звіті про
корпоративне управління СП "Галка ЛТД", що є
складовою річного звіту Товариства на 31.12.2020
року у відповідності до вимог пунктів 5-9 частини 3
пункту 3 статті 401 Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок" підготовлена у
відповідності до чинного законодавства, включає
всю необхідну інформацію, розкрита інформація



відповідає дійсному стану корпоративного
управління  Товариства.

Партнером завдання з аудиту (ключовим
партнером з аудиту), результатом якого є цей звіт
незалежного аудитора, є Цуприк Наталія Андріївна,
сертифікат №005601 від 25.12.2003 року, номер
реєстрації в Реєстрі аудиторів 102031. 

Аудиторська фірма: Товариство з обмеженою
відповідальністю аудиторська консалтингова фірма
"Бізнес Партнери".  Адреса аудиторської фірми:
79058, Україна, м. Львів, вул. Масарика, 18/130,
тел. 249-36-61, 0673705846; фактичне місце
розташування аудитора: м. Львів, проспект
Чорновола, 67, офіс 208. Свідоцтво про внесення
до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №
4463 згідно рішення АПУ від 29.09.2011 року №
239/3.
 

10. Номер та дата договору на проведення аудиту 394 24.02.2021
11. Дата початку та дата закінчення аудиту 25.02.2021 - 28.04.2021
12. Дата аудиторського звіту 28.04.2021
13. Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн.

49600,00

14. Текст аудиторського звіту
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Українсько-Англійського спільного підприємства у
формі товариства з обмеженою відповідальністю
"Галка ЛТД"
за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2020
року

Учаснику та керівництву Українсько-Англійського
спільного підприємства у формі товариства з
обмеженою відповідальністю "Галка ЛТД",
Національній комісії з цінних паперів та фондового
ринку України

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Українсько-
Англійського спільного підприємства у формі
товариства з обмеженою відповідальністю "Галка
ЛТД" (далі за текстом - СП "Галка Лтд, або
Товариство), що складається з Балансу на
31.12.2020 року, Звіту про фінансові результати,
Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний
капітал за рік, що закінчився зазначеною датою та
Приміток до фінансової звітності, включаючи
стислий виклад значущих облікових політик (надалі
- "фінансова звітність").

На нашу думку, за винятком можливого впливу
питань, описаних в розділі "Основа для думки із
застереженням" нашого звіту, фінансова звітність
СП "Галка ЛТД", що додається, складена в усіх
суттєвих аспектах відповідно до Національних
стандартів бухгалтерського обліку України та
вiдповiдає вимогам Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" щодо складання фiнансової звiтностi.

Основа для думки із застереженням 
1. Товариство прийняло в обліковій політиці на
2020 рік метод оцінки довгострокових фінансових
інвестицій у вигляді інвестиційних сертифікатів за
собівартістю з урахуванням зменшення корисності
та відобразило їх на 31.12.2020 року за ціною
придбання в сумі 92 276 тис. грн.
Товариство не здійснило оцінки справедливої
вартості даних фінансових інвестицій на звітну
дату відповідно до вимог п.8 ПСБО 12 ні на основі
ринкових даних, ні за методикою розрахункової
вартості викупу Емітентом відповідно до Проспекту
емісії інвестиційних сертифікатів. За відсутності у
чинних нормативно-правових актах єдиного
підходу до визначення справедливої вартості таких
цінних паперів, аудитори не мали можливості
отримати належні достатні аудиторські докази
щодо відповідності оцінки Товариством на
31.12.2020 року інших фінансових інвестицій у
вигляді інвестиційних сертифікатів за методом
собівартості з урахуванням зменшення корисності.

2. У складі довгострокових фінансових інвестицій,
які обліковуються за методом участі в капіталі,
відображена частка 90% асоційованого
підприємства, що знаходиться під суттєвим
впливом Товариства, оцінена за собівартістю
               5 538 тис. грн. на початок та на кінець
звітного періоду. Товариством не виконані вимоги
пунктів 11 і 12 ПСБО 12 "Фінансові інвестиції", а
саме: фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні
підприємства обліковуються за методом участі в
капіталі і на дату балансу відображаються за
вартістю, що визначається з урахуванням зміни
загальної величини власного капіталу об'єкта
інвестування. Аудитор вважає, що вартість



довгострокових фінансових інвестицій, які
обліковуються за методом участі у капіталі інших
підприємств та нерозподілений прибуток занижені
на 31.12.2019 року та 31.12.2020 року на 66 875
тис. грн. та  84 316 тис. грн. відповідно.

3. Товариство відобразило на початок та кінець
звітного періоду капітал в дооцінках на суму 850
тис.грн. та додатковий капітал на суму 6 221
тис.грн., відповідність формування та доцільність їх
відображення у складі власного капіталу
Товариством не підтверджена. Натомість,
Статутом Товариства передбачено формування
резервного капіталу в розмірі 25% від статутного
капіталу, який  за розрахунком аудитора мав би
скласти 6242 тис.грн., а за даними обліку
Товариства він становить всього 70 тис.грн.
Аудитор вважає, що нерозподілений прибуток
повинен бути збільшений на 7071 тис. грн., а
капітал в дооцінках і додатковий капітал зменшені
до нуля.

Дані питання були підставами для модифікації
думки аудитора у Звітах за 2019 та 2018 роки.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність
згідно з цими стандартами викладено у розділі
"Відповідальність аудитора за аудит фінансової
звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по
вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики
професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних
стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ")
та етичними вимогами, застосовними в Українi до
нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також
виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих
вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi
докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки із
застереженням.

Інша інформація
Управлінський персонал несе відповідальність за
іншу інформацію, що включається до річного звіту
Товариства і не є фінансовою звітністю та  звітом
аудитора щодо неї. Інша інформація Товариства
складається зі Звіту про управління та Річної
інформації емітента цінних паперів, які ми не
отримали до дати Звіту аудитора, але очікуємо
отримати  до дати їх публікації.

Наша думка щодо фінансової звітності не
поширюється на Звіт про управління та Річну
інформацію емітента цінних паперів та ми не
робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості
щодо цієї  інформації (за виключенням інформації
в пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління).

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності
нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою
інформацією зазначеною вище, та при цьому
розглянути, чи існує суттєва невідповідність між
іншою інформацією і фінансовою звітністю або
нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або
чи ця інша інформація виглядає такою, що містить
суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної
нами роботи, ми доходимо до висновку, що існує
суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми
зобов'язані повідомити про цей факт. 

Якщо після ознайомлення з  Річною інформацією
емітента цінних паперів та Звітом  з управління нам
стане відомо про наявність суттєвої невідповідності
між інформацією, включеною у ці звіти та
фінансовою звітністю Товариства або нашими
знаннями отриманими під час аудиту, ми
повідомимо про даний факт.

Відповідальність управлінського персоналу за
фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за
складання фінансової звітності відповідно до ПСБО
та Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi" та за таку систему
внутрішнього контролю, яку управлінський
персонал визначає потрібною для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства
або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський
персонал несе відповідальність за оцінку здатності
Товариства продовжувати свою діяльність на
безперервній основі, розкриваючи, де це
застосовно, питання, що стосуються
безперервності діяльності, та використовуючи
припущення про безперервність діяльності як
основи для бухгалтерського обліку, крім випадків,



якщо управлінський персонал або планує
ліквідувати Товариство чи припинити діяльність,
або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, 
несуть відповідальність за нагляд за процесом
фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової
звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої
впевненості, що фінансова звітність у цілому не
містить суттєвого викривлення внаслідок
шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора,
який містить нашу думку. Обґрунтована
впевненість є високим рівнем впевненості, проте
не гарантує, що аудит, проведений відповідно до
МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо
воно існує. Викривлення можуть бути результатом
шахрайства або помилки; вони вважаються
суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як
обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на
економічні рішення користувачів, що приймаються
на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми
використовуємо професійне судження та
професійний скептицизм протягом всього завдання
з аудиту. Окрім того, ми:

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого
викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства чи помилки, розробляємо та
виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці
ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що
є достатніми та прийнятними для використання їх
як основи для нашої думки. Ризик невиявлення
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є
вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки,
оскільки шахрайство може включати змову,
підробку, навмисні пропуски, неправильні
твердження або нехтування заходами
внутрішнього контролю;

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього
контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, які б відповідали
обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінюємо прийнятність застосованих облікових
політик та обґрунтованість облікових оцінок і
відповідних розкриттів інформації, зроблених
управлінським персоналом;
" доходимо висновку щодо прийнятності
використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як
основи для бухгалтерського обліку та, на основі
отриманих аудиторських доказів, доходимо
висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо
подій або умов, які поставили б під значний сумнів
можливість Товариства продовжити безперервну
діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо
існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні
привернути увагу в своєму звіті аудитора до
відповідних розкриттів інформації у фінансовій
звітності або, якщо такі розкриття інформації є
неналежними, модифікувати свою думку. Наші
висновки ґрунтуються на аудиторських доказах,
отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не
менш, майбутні події або умови можуть примусити
Товариство припинити свою діяльність на
безперервній основі.
              
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими
повноваженнями, інформацію про запланований
обсяг та час проведення аудиту та суттєві
аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві
недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені
нами під час аудиту.

Ми також надаємо твердження керівництву,  що ми
виконали відповідні етичні вимоги щодо
незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки
й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежність, а
також, де це застосовано, щодо відповідних
застережних заходів.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних
актів 

Звіт про корпоративне управління
Ми виконали перевірку інформації у Звіті про
корпоративне управління Товариства.
Відповідальність за Звіт з корпоративного
управління та його підготовку  відповідно до пункту
3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок", несе керівництво Товариства.
Наша перевірка Звіту про корпоративне управління
полягала в розгляді того, чи не суперечить



інформація у ньому фінансовій звітності
Товариства, що складається з балансу станом на
31.12.2020 року, звіту про фінансові результати,
звіту про власний капітал та звіту про рух грошових
коштів за рік, що закінчився зазначеною датою та
приміток до фінансової звітності, включаючи
стислий виклад значущих облікових політик та чи
підготовлено Звіт про корпоративне управління
відповідно до чинного законодавства.
Ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1-
4 Звіту про корпоративне управління за 2020 рік, а
також виконали завдання з надання впевненості
щодо інформації відображеною в пунктах 5-9
даного Звіту.
Наша перевірка Звіту про корпоративне управління
відрізняється від аудиту, який виконується до
Міжнародних стандартів аудиту, та є значно
меншою за своїм обсягом. 
Ми вважаємо, що в результаті перевірки ми
отримали основу для висловлення нашої думки із
застереженням.

Думка 
На нашу думку, подана інформація у Звіті про
корпоративне управління СП "Галка ЛТД", що є
складовою річного звіту Товариства на 31.12.2020
року у відповідності до вимог пунктів 5-9 частини 3
пункту 3 статті 401 Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок" підготовлена у
відповідності до чинного законодавства, включає
всю необхідну інформацію, розкрита інформація
відповідає дійсному стану корпоративного
управління  Товариства.

Партнером завдання з аудиту (ключовим
партнером з аудиту), результатом якого є цей звіт
незалежного аудитора, є Цуприк Наталія Андріївна,
сертифікат №005601 від 25.12.2003 року, номер
реєстрації в Реєстрі аудиторів 102031. 

Аудиторська фірма: Товариство з обмеженою
відповідальністю аудиторська консалтингова фірма
"Бізнес Партнери".  Адреса аудиторської фірми:
79058, Україна, м. Львів, вул. Масарика, 18/130,
тел. 249-36-61, 0673705846; фактичне місце
розташування аудитора: м. Львів, проспект
Чорновола, 67, офіс 208. Свідоцтво про внесення
до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №
4463 згідно рішення АПУ від 29.09.2011 року №
239/3.

Дата та номер договору: №394 від 24.02.2021 року.
Дата початку та закінчення аудиту: 25.02.2021 року
по 28.04.2021 року

Дата звіту
аудитора:                                                              28
квітня 2021 року

Партнер завдання з аудиту, директор
ТОВ АКФ "Бізнес Партнери"                            
_____________________ Цуприк Н.А.

 

 
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

 

XVI. Твердження щодо річної інформації
 
Зміст твердження
Д/В
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

 

 коди
Дата (рік, місяць, число) 21 01 01

Підприємство Українсько-Англiйське спiльне
пiдприємство у формi товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю
"Галка Лтд."

за ЄДРПОУ 22331884

Територія  за КОАТУУ 4610137500
Організаційно-правова
форма господарювання

Товариство з обмеженою
відповідальністю

за КОПФГ 240

Вид економічної діяльності виробництво кави за КВЕД 15.86.2
Середня кількість
працівників, осіб (1)

262   

Адреса, телефон: 79019, Львівська, д/в, м. Львiв, Заповiтна, 1 (032) 2409105
 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях
з копійками)
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v  
за міжнародними стандартами фінансової звітності   

 



Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

 
На 31.12.2020

 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
 

Актив Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу
на міжнародні

стандарти
фінансової

звітності
1 2 3 4 5

I. Необоротні активи     
Нематеріальні активи 1000 103 89  
первісна вартість 1001 1324 1349 0
накопичена амортизація 1002 (1221) (1260) 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 967 1362 0
Основні засоби 1010 81178 78384  
первісна вартість 1011 162806 171135 0
знос 1012 (81628) (92751) 0
Інвестиційна нерухомість 1015    
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи 1020    
Первісна вартість довгострокових біологічних
активів

1021 0 0 0

Первісна вартість довгострокових біологічних
активів

1022 0 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:     
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

1030 5538 5538 0

інші фінансові інвестиції 1035 101277 107777 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 189063 193150  
II. Оборотні активи     
Запаси 1100 52632 58584 0
- виробничі запаси 1101 41082 41092 0
- незавершене виробництво 1102 139 238 0
- готова продукція 1103 11325 12671 0
- товари 1104 86 4583 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125 89550 88914 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     
за виданими авансами 1130 8737 4590 0
з бюджетом 1135 2 1 0
- у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів

1140 311 188 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками із
внутрішніх розрахунків

1145 2 1 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 501 358 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 2421 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 50933 91715 0
- готівка 1166 1 4 0
- рахунки в банках 1167 50932 91711 0
Витрати майбутніх періодів 1170 390 293 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
- в резервах довгострокових зобов'язань 1181 0 0 0
- в резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
- в резервах незароблених премій 1183 0 0 0
- в інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 25 22 0
Усього за розділом II 1195 205504 244666  
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття

1200 0 0 0

Баланс 1300 394567 437816  
Пасив Код

рядка
На початок

звітного періоду
На кінець звітного

періоду
На дату переходу

на міжнародні
стандарти
фінансової

звітності
1 2 3 4 5

I. Власний капітал     
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 24968 24968 0
Капітал у дооцінках 1405 850 850 0
Додатковий капітал 1410 6221 6221 0
- емісійний дохід 1411 0 0 0
- накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 70 70 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 195174 222052 0
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 227283 254161  
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення     
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов'язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 1515 114100 120599 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
- довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
- благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви 1530 0 0 0



- резерв довгострокових зобов'язань 1531 0 0 0
- резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0
- резерв незароблених премій 1533 0 0 0
- інші страхові резерви 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 114100 120599  
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення     
Короткострокові кредити банків 1600 38 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:     
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0 0
товари, роботи, послуги 1615 33901 46184 0
розрахунками з бюджетом 1620 7388 4507 0
- у тому числі з податку на прибуток 1621 3566 706 0
розрахунками зі страхування 1625 735 1266 0
розрахунками з оплати праці 1630 3363 5346 0
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами

1635 0 0 0

Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками

1640 0 0 0

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх
розрахунків

1645 0 0 0

Поточна кредиторська заборгованість за страховою
діяльністю

1650 0 0 0

Поточні забезпечення 1660 6550 4956 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 1209 797 0
Усього за розділом IІІ 1695 53184 63056  
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття

1700 0 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного
фонду

1800 0 0 0

Баланс 1900 394567 437816  
 
(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
Примітки:
д/в
 
 
 Керівник   Дубовий Ю.Б.

 
 Головний бухгалтер   Лiсова Р.В.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

 

 коди
Дата (рік, місяць, число) 21 01 01

Підприємство Українсько-Англiйське спiльне пiдприємство у формi
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Галка Лтд."

за ЄДРПОУ 22331884

 найменування   
 

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

 
За 2020 р.

 Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
 

І. Фінансові результати
Стаття Код

рядка
За звітний період За аналогічний період

попереднього року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 630308 590366
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (471049) (427293)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий:    
прибуток 2090 159259 163073
збиток 2095   
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов'язань

2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
- зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 40148 38134
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121 0 0

- дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 (34637) (34917)

Витрати на збут 2150 (51745) (46246)
Інші операційні витрати 2180 (32033) (44870)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181 0 0

- витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182 0 0

Фінансовий результат від операційної діяльності:    
прибуток 2190 80992 75174
збиток 2195   
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 3468 3716
Інші доходи 2240 0 0
- дохід від  благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 (17817) (19973)
Втрати від участі в капіталі 2255 0 0
Інші витрати 2270 (66) (199)



Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:    
прибуток 2290 66577 58718
збиток 2295   
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -11699 -10783
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:    
прибуток 2350 54878 47935
збиток 2355   

II. Сукупний дохід
Стаття Код

рядка
За звітний період За аналогічний період

попереднього року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 54878 47935

III. Елементи операційних витрат
Назва статті Код

рядка
За звітний період За аналогічний період

попереднього року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 279034 265252
Витрати на оплату праці 2505 57637 50855
Відрахування на соціальні заходи 2510 10724 9244
Амортизація 2515 12848 12019
Інші операційні витрати 2520 81884 84861
Разом 2550 442127 422231

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття Код

рядка
За звітній період За попередній період

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

 
Примітки:
Д/В
 
 
 Керівник   Дубовий Ю.Б.

 
 Головний бухгалтер   Лiсова Р.В.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

 

 коди
Дата (рік, місяць, число) 21 01 01

Підприємство Українсько-Англiйське спiльне пiдприємство у формi
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Галка Лтд."

за ЄДРПОУ 22331884

 найменування   
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 

За 2020 р.
 Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

 
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний

період попереднього
року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності    
Надходження від:    
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 753904 724700
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 723 385
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках

3025 0 97

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 822 757
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 202 2009
Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 3100 (569939) (535262)
Праці 3105 (43701) (40566)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (11643) (10631)
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (52155) (50063)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (15960) (10334)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117 (24598) (28998)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (11597) (10731)
Витрачання на оплату авансів 3135 0 0
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 0 0
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0 0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0 0
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0 0
Інші витрачання 3190 (3118) (4842)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 75095 86584
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    



Надходження від реалізації:    
фінансових інвестицій 3200 2470 0
необоротних активів 3205 516 2416
Надходження від отриманих:    
відсотків 3215 3469 1584
дивідендів 3220 500 2403
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 22 8
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:    
фінансових інвестицій 3255 (6500) (2489)
необоротних активів 3260 (6545) (12434)
Виплати за деривативами 3270 0 0
Витрачання на надання позик 3275 (231) (603)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280 0 0

Інші платежі 3290 0 (9617)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (6299) (18732)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження від:    
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 19998 60706
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:    
Викуп власних акцій 3345 0 0
Погашення позик 3350 (13537) (61500)
Сплату дивідендів 3355 (26671) (25650)
Витрачання на сплату відсотків 3360 (17817) (20213)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах

3375 0 0

Інші платежі 3390 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (38027) (46657)
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 30769 21195
Залишок коштів на початок року 3405 50933 35077
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 10013 (5339)
Залишок коштів на кінець року 3415 91715 50933
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Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
 

За 2020 р.
 Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006

 
Стаття Код

рядка
За звітний період За аналогічний період попереднього

року
  надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6

І. Рух коштів у результаті
операційної діяльності

     

Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500 0 0 0 0

Коригування на:      
амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення)
забезпечень

3510 0 0 0 0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515 0 0 0 0

збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності та інших негрошових
операцій

3520 0 0 0 0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521 0 0 0 0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522 0 0 0 0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів, утримуваних
для продажу та груп вибуття

3523 0 0 0 0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524 0 0 0 0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526 0 0 0 0

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних
активів

3550 0 0 0 0

- збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
- збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів

3552 0 0 0 0

- збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи, послуги

3553 0 0 0 0

- зменшення (збільшення) іншої 3554 0 0 0 0



поточної дебіторської
заборгованості
- зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556 0 0 0 0

- зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань

3560 0 0 0 0

- збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561 0 0 0 0

- збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562 0 0 0 0

- збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563 0 0 0 0

- збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564 0 0 0 0

- збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566 0 0 0 0

- збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567 0 0 0 0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570 0 0 0 0

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної
діяльності

3195 0 0 0 0

II. Рух коштів у результаті
інвестиційної діяльності

     

Надходження від реалізації:      
фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:      
відсотків 3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0  0  
Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235 0  0  

Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:      
фінансових інвестицій 3255 X 0 X 0
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275  X  X
Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280  X  X

Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності

3295 0 0 0 0

III. Рух коштів у результаті
фінансової діяльності

     

Надходження від:      
Власного капіталу 3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в
дочірньому підприємстві

3310 0 X 0 X

Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:      
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Cплату відсотків 3360 X 0 X 0
Cплату заборгованості з фінансової
оренди

3365 X 0 X 0

Придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370 X 0 X 0

Виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах

3375 X 0 X 0

Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності

3395 0 0 0 0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400 0 0 0 0

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410 0 0 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0
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Звіт про власний капітал
 

За 2020 р.
 Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

 



Стаття Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий)

капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 24968 850 6221 70 195174 0 0 227283
Коригування:          
Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на
початок року

4095 24968 850 6221 70 195174 0 0 227283

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період

4100 0 0 0 0 54878 0 0 54878

Інший сукупний дохід за
звітний період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і спільних
підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:          
Виплати власникам
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 (28000) 0 0 (28000)

Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:          
Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу:          
Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених акцій
(часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 26878 0 0 26878
Залишок на кінець року 4300 24968 850 6221 70 222052 0 0 254161
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