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

      
     Титульний аркуш 
 
 
              26.04.2019 
             (дата реєстрації емітентом  
                  електронного документа) 
 
               № 14 
                  вихідний реєстраційний 
                  номер електронного документа) 
 
 
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 
2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) 

Директор       Яцик Андрiй Андрiйович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2018 рік  

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування 
емітента Приватне акцiонерне товариство "Дунай-Авто" 

2. Організаційно-правова 
форма емітента Приватне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи. 03114974 

4. Місцезнаходження 
емітента 68300 Одеська область Кiлiйський м.Кiлiя вул.Першотравнева 118 

5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 04843 4-00-08 4-00-08 

6. Адреса електронної 
пошти dunaiavto@emitent.net.ua 

7. Дата та рішення 
наглядової ради емітента, 
яким затверджено річну 
інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів 
акціонерів, яким 
затверджено річну 
інформацію емітента (за 
наявності) 

25.04.2019 
Протокол Наглядової ради б/н 

8. Найменування, 
ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи 
та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати 
інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, 
яка здійснює 
оприлюднення 
регульованої інформації від 

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



імені учасника фондового 
ринку 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Повідомлення розміщено 
на власному 
веб-сайті учасника 
фондового ринку dunay-avto.informs.net.ua  

26.04.2019 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента. X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.  
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.  
5. Інформація про рейтингове агентство.  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента.  

7. Судові справи емітента.  
8. Штрафні санкції емітента.  
9. Опис бізнесу. X 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або 
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X 

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

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

X 

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

X 

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

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

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 
законодавством вимоги; X 

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

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.  

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

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

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а 
також прав та обов'язків акціонерів (учасників). X 

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

X 

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

 

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

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

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. 

X 

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



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

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

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

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

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду. X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

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

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

 

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

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

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

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

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.  

46. Примітки. X 
 
Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв" у зв'язку з тим, що згiдно чинного законодавства приватне акцiонерне товариство не розкриває наведену 
iнформацiю. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної 
iнформацiї у зв'язку з тим, що Товариство не участвує 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" у зв'язку з 
тим, що згiдно чинного законодавства приватне акцiонерне товариство не розкриває наведену iнформацiю. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї  у зв'язку з тим, 
що згiдно чинного законодавства товариство не входить до числа емiтентiв, яким необхiдно рейтингування. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не 
включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що фiлii та iнши структурнi пiдроздiли на Товариствi 
вiдсутнi. 
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що у звiтному 
роцi судовi справи понад 1% вартостi активiв вiдсутнi 
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що у 
звiтному роцi штрафнi санкцiї не нараховувались та не сплачувались. 



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" у зв'язку з тим, що згiдно чинного законодавства приватне 
акцiонерне товариство не розкриває наведену iнформацiю. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена 
до складу рiчної iнформацiї  у зв'язку з тим, що засновник та/або учасник емiтента нi є його акцiонером 
(учасником) на кiнець звiтного перiоду. 
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 
емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї 
хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс 
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 
загальних зборах емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що протягом звiтного року, 
при проведеннi загальних зборiв акцiонерiв, Товариству не надавалися документи щодо обмеження прав участi та 
голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента. 



Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, 
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї у 
зв'язку з тим, що у звiтному роцi змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалось. 
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" у зв'язку з тим, що згiдно чинного законодавства приватне акцiонерне товариство не розкриває наведену 
iнформацiю. 
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" у зв'язку з тим, що згiдно чинного 
законодавства приватне акцiонерне товариство не розкриває наведену iнформацiю. 
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 у зв'язку з тим, що 
Товариство не випускало облiгацiї. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї 
у зв'язку з тим, що Товариство не випускало iншi цiннi папери крiм акцiй . 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку 
з тим, що Товариство не випускало похiднi цiннi папери  . 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної 
iнформацiї у зв'язку з тим, що згiдно чинного законодавства приватне акцiонерне товариство не розкриває 
наведену iнформацiю. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до 
складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду  власних акцiй Товариство не придбавало. 
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" у зв'язку з тим, що згiдно чинного законодавства приватне акцiонерне товариство не 
розкриває наведену iнформацiю. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, у зв'язку з тим, що Товариство не випускало iншi  цiннi 
паперiв. 
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" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу 
за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких 
прав передано iншiй особi" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що у звiтному перiодi вiдсутнi 
будь якi обмеження щодо голосуючих акцiй та права  голосу не передавались до iншої особи . Протягом звiтного 
року, при проведеннi загальних зборiв акцiонерiв, Товариству не надавалися документи щодо обмеження прав 
участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до 
складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв дивiденди не 
нараховувались та не виплачувались, iншi цiннi папери (крiм акцiй) Товариство не випускало. 
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 у зв'язку з тим, що Товариство не займаються 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 у 
зв'язку з тим, що Товариство не займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної 
дiяльностi. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" у зв'язку з тим, що згiдно чинного законодавства приватне 
акцiонерне товариство не розкриває наведену iнформацiю. 
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" у зв'язку з тим, що 
згiдно чинного законодавства приватне акцiонерне товариство не розкриває наведену iнформацiю. 
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" у зв'язку з тим, що згiдно чинного законодавства приватне акцiонерне товариство не розкриває 
наведену iнформацiю. 
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" у зв'язку з тим, що згiдно 
чинного законодавства приватне акцiонерне товариство не розкриває наведену iнформацiю. 
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 на пiдставi пункту 5 глави 4 
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" у зв'язку з тим, що згiдно чинного 
законодавства приватне акцiонерне товариство не розкриває наведену iнформацiю. 
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" у зв'язку з 
тим, що згiдно чинного законодавства приватне акцiонерне товариство не розкриває наведену iнформацiю. 
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 у зв'язку з тим, що  про укладання 
зазначених договорiв Товариству невiдомо . 
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 у зв'язку з тим, що договори та/або 
правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом у звiтному роцi 
вiдсутнi. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 
протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
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. 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  Приватне акцiонерне товариство "Дунай-Авто" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  АБ 594903 

3. Дата проведення державної реєстрації  23.05.1997 

4. Територія (область)  Одеська область 

5. Статутний капітал (грн.)  177383.75 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

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

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 7 

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

68.20  НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО 
НЕРУХОМОГО МАЙНА 

      

      
  
10. Банки, що обслуговують емітента 

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

 ОУАТ"Ощадбанк" 

2) МФО банку  328845 

3) Поточний рахунок  26008300113922 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 
валюті 

 д/н 

5) МФО банку  д/н 

6) Поточний рахунок  д/н 
 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
 
Пiдприємство немає філій, дочiрних пiдприємств, представництв та інших 
видокремлених структурних підрозділів. 
Змін в організаційної структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не 
відбувалось. Товариство не планує змiнювати органiзацiйну структуру. 
 
 
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 
Середньооблiкової чисельностi працiвникiв облiкового складу 7 осiб,  
середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за 
сумiсництвом 0 осiб,  
чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) 
0 осiб, 
фонду оплати працi - 357,3 тис.грн. 
У звiтному роцi вiдбулося  збільшення розмiру фонду оплати працi на 25,8тис.грн.  
що складає 7,8% збiльшення вiдносно попереднього року. 
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її 
працiвникiв операцiйним потребам емiтента для чого регулярно проводиться 
переквалiфiкацiя i огляд працiвникiв вiдповiдних професiй згiдно законодавчим 
актам України, та кадрова програма полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi 
працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в 
пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї. 
 
 
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 не є учасником нiяких об'єднань та iнших органiзацiй. 
 
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, 
установами. 
Сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий 
результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності - відсутня 
 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї товариства не надходило 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Організація і методологія бухгалтерського обліку Товариства здійснюється  
відповідно до Положення бухгалтерського обліку і облікову політику ПрАТ, 
затвердженого Наказом Директора. 
      Визнання  та  амортизацiя основних  засобiв i нематерiальних активiв. 



Основнi  засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами -   їх  придбання,  
доставка,  встановлення,  спорудження  i виготовлення. Данi   українського  
бухгалтерського  облiку  не  дозволяють визначити  iсторичну собiвартiсть об'єктiв 
основних  засобiв або  їх справедливу вартiсть (реальну ринкову вартiсть),  як 
вимагають  МСБО. 
     До  основних  засобiв  вiдносяться  видатки  на  незакiнченi роботи з 
капiтального ремонту, якi по його завершенню будуть вiднесенi  на  вартiсть  
вiдповiдного  об'єкту  з  подальшою амортизацiєю. 
     Нарахування  амортизацiї  основних  засобiв  проводиться   у вiдповiдностi  з  
українським податковим законодавством.   З 01.07.1997 року  амортизацiя 
нараховується методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до 
залишкової вартостi  основних  засобiв  на  початок  звiтного  перiоду. 
     Строк,  протягом якого здiйснюється нарахування  амортизацiї згiдно  з  
встановленими  державою методами  та  нормами,  є бiльшим,   iнодi   суттєво  
бiльшим,  нiж  строк   корисного використання активiв. 
      Запаси  облiковуються за собiвартiстю. Пiдприємство проводить переоцiнку ТМЦ 
вiдповiдно до постанов державних  органiв. 
    Робочий капiтал достатнiй i вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi 
шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi 
заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, 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. 
 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок 
продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, 
являється надання в оренду власного нерухомого майна.Товариство не займається 
виробництвом продукції. 
обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)- інформація відсутня у 
зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом продукції. 
середньореалізаційні ціни - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не 
займається виробництвом та реалізацієй  продукції. 
сума виручки - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається 
виробництвом та реалізацієй  продукції. 
інформація про загальну суму експорту - інформація відсутня у зв'язку з тим що 
Товариство не займається виробництвом та експортом продукції. 
частка експорту в загальному обсязі продажів - інформація відсутня у зв'язку з тим 
що Товариство не займається виробництвом та експортом продукції. 
перспективність виробництва окремих товарів,виконання робіт та надання послуг: 
надання послуг з оренди є перспективним на умовах фінансової спроможності 
юридичних осіб, але на цей час Товариство немає впевненної можливості прогнозувати 
свою перспективність надання послуг з оренди. 
залежність від сезонних змін - Товариство не має залежності від сезонних змін.   
основні ринки збуту та основні клієнти - інформація відсутня у зв'язку з тим що 
Товариство не займається виробництвом та реалізацієй  продукції.  
 



основні ризики в діяльності емітента: Основні ризики, властиві фінансовим 
інструментам, включають: фінансовий ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності та 
кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із 
цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.Для діяльності Товариства, в 
основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну 
валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу 
чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або 
курсів обміну валют протягом року. Валютний ризик являє собою ризик того, що 
справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента 
коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Валютний ризик в основному, 
обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США. Ризик Товариства 
відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на 
діяльність Товариства. Це і обумовлено тим, що станом на 31.12.2018 року грошові 
кошти та їх еквіваленти, торгова та інша дебіторська заборгованість в іноземної 
валюті відсутні. Ризик зміни відсоткових ставок. Ризик зміни відсоткових ставок 
являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від 
фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових 
ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін 
відсоткових ставок. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не 
зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є 
підтримання балансу між безперервним фінансуванням i гнучкістю у використанні умов 
кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків 
виникнення активів i погашення зобов'язань i планує свою ліквідність у залежності 
від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно 
до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок 
надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає 
кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного 
погашення зобов'язань. Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство 
понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання 
за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які 
потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, 
переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську 
заборгованість. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти 
у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво 
здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові 
кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх 
зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. 
Товариство здійснює операції з надання послуг та виконання робіт тільки з 
перевіреними i кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. 
Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які 
бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку 
аналізується i підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво 
проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на 
щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються i аналізуються у кожному 
конкретному випадку. Ризик зниження рівня споживчого попиту на роботи, послуги. 
Тривалий складний стан економіки України призвів до зниження реальних доходів 
основної маси підприємств-судновласників, що послужило причиною наступного падіння 
сукупного попиту. У цьому ж напрямку подіяло і зниження інвестиційної активності в 
економіці, що скоротило інвестиційну складову сукупного попиту. Керівництво 
підприємства розуміє, що калькуляція ціни робіт, послуг на основі "механічного" 
розрахунку "витрати + маржа прибутку" не є досконалою. Тенденція до зниження 
вартості робіт, послуг досить важлива, проте мотивація для зменшення вартості 
судноремонтних робіт на підприємстві повинна бути не в лише у знижені ціни, а і в 
залучені додаткових ресурсів для інвестування в нові продукти або покращення 
існуючих, здатних одночасно забезпечувати реалізацію інтересів  споживачів. 
Політика управління капіталом направлена на забезпечення i підтримання оптимальної 
структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та 
гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний 
моніторинг структури капіталу i може вносити коригування у політику та цілі 
управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях 
ринку або своєї стратегії розвитку. 
 
заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення 
виробництва та ринків збуту: в зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю 
фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо 
управління  фінансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх 
потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. На Товаристві 
проводяться заходи щодо своєчасного планування та створення необхідних резервів i 
запасів матеріальних, фінансових i часових ресурсів; кваліфіковане відпрацювання 
договорів i контрактів між партнерами, своєчасне відпрацювання в них прав та 
обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій i конфліктних ситуацій;  



проводиться аналіз ефективності надання послуг, мобілізація фінансових расурсiв,  
контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проводяться соціально-
економічні заходи; проводиться оцінка потреб споживачів, заходи по активізації 
попиту, роботи по впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживача, 
а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації. 
Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались. 
  
канали збуту й методи продажу, які використовує емітент, джерела сировини, їх 
доступність та динаміка цін - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не 
займається виробництвом та реалізацієй  продукції. 
 
особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент 
- інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та 
реалізацієй  продукції. 
 
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку - 
інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та 
реалізацієй  продукції. 
 
конкуренція в галузі -  конкурентами з надання послуг з оренди є юридичні та 
фізичні особи, які надають послуги з оренди. 
особливості продукції (послуг) емітента - Товариство не займається виробництвом, 
тому особливостей у продукції не має. Послуги яки надає Товариство не мають 
особливостей. 
перспективні плани розвитку емітента - на жаль, в iснуючих умовах господарювання, 
до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi 
прогнози й детальнi плани. 
 
кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають 
більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання - інформація відсутня у зв'язку 
з тим що Товариство не займається виробництвом, яке потребує сировину та 
матеріали.  
 
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 - інформація відсутня у зв'язку з тим що 
Товариство не здійснює свою діяльність у декількох країнах. 
 
 
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 
 
За останнi 5 рокiв придбання або вiдчуження активів не відбувалось.  
Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з 
господарською діяльністю у зв'язку з чим інформація, щодо суттєвих умов придбання 
або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування, відсутня. 
 
 
 
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
основні засоби емітента : станом на 31.12.2018р., основні засоби за первинною 
вартістю складають 1086.4 тис. грн.( до складу входять:будівлі, обладнання) та 
знаходяться у власності емітента. Об'єкти оренди відсутні. 
значні правочини емітента за основними засобами емітента відсутні  
виробничі потужності та ступінь використання обладнання: інформація відсутня у 
зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та та не використовує 
обладнання для виробництва   
Утримання активiв здiйснюється господарським способом   



місцезнаходження основних засобів:згідно реєстраційних документів, за 
місцезнаходженням Товариства 
Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства не 
спостерiгається.  
Капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів не 
планується 
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 - інформація відсутня у 
зв'язку з тим що Товариство не планує проводити капітальне будівництво, розширення 
або удосконалення основних засобів 
 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента: В Україні відбуваються політичні 
та економічні зміни, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність 
підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в 
Україні пов'язано з ризиками, які не є характерними для інших ринків. Серед 
проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента: застарiла матеріальна база 
Товариства, коливання курсу валют, затримка оплат за надані послуги. 
Спостерігається значна залежність діяльності акціонерного товариства від 
законодавчих та економічних обмежень. 
 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Полiтика фiнансування роботи Товариства - госпрозрахунок, самофiнансування та 
бережливе використання оборотних коштiв. Обрана Емiтентом полiтика фiнансування 
дiяльностi базується на власних коштах, розвиток iнститутiв фiнансування, 
iнвестування є суттєвими факторами, що визначають основнi джерела фiнансування 
дiяльностi Товариства.Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi 
виробничi потреби Емiтента - у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах 
можливе залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi потреби кошти, що 
звiльняються з обiгу, можуть бути використанi для iнших цiлей. 
Товариство не користується кредитами банкiв. Фiнансування капiтальних витрат 
планується за власнi кошти . Товариство ліквідне та майже не залежне від зовнішніх 
джерел фінансування. Можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в проведеннi 
заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї послуг та робіт, вiдмови вiд зайвих 
витрат, змiни цiнової полiтики, придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй 
дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення 
довгострокових та поточних зобов'язань. 
 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 
(загальний підсумок) відсутні 
Очікувані прибутки від виконання цих договорів - інформація відсутня у зв'язку з 
тим що договора (контракти) на кінець звітного періоду виконані. 
 
 
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) 
 
В наступному роцi Емiтент планує здiйснювати заходи, направленi на розширення 
перелiку клiєнтiв, полiпшення фiнансового стану, а саме залучення нових клiєнтiв. 
Розширення виробництва не планується у зв'язку з тим що Товариство не займається 
виробництвом. Реконструкції не планується 
Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є 
збiльшення iнфляцiї, підвищення тарифів на комунальні послуги, подорожчення 
кредитних ресурсiв, що негативно вплине на  дiяльнiсть Емiтента. 
 



 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок за звітний рік - інформація 
відсутня у зв'язку з тим що досліджень та розробок не велось. 
Сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік - інформація відсутня у 
зв'язку з тим що досліджень та розробок не велось. 
 
 
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
Інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у 
формі аналітичної довідки в довільній формі - інформація відсутня 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента- опис основних характеристик систем внутрішнього 
контролю і управління ризиками емітента: 
Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всi внутрiшнi правила, 
положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для 
досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i 
ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської 
політики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання 
шахрайства, вчасне виявлення помилок,  дотримання точності i повноти 
бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка достовірної фiнансової iнформацiї. 
Нагляд за веденням бухгалтерського облiку та складанням фінансової звітності 
Товариства здiйснює Ревiзор. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у 
відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності  на пiдставi 
фактичних облiкових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних 
коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним 
харектеристикам, які виставляються застосовною концептуальною оскновою фінансового 
звітування. Окреме Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння 
ризиками емiтента", яке б узагалюнювало в собі всі заходи  контролю, які 
здійснюються в процесі господарської діяльності та  підходи управлінського 
персоналу до управління ризиками   на  Товаристві відсутнє. 
Товариство проводить аналіз строків виникнення активів i погашення зобов'язань i 
планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних 
фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових 
коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної 
діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної 
діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. 
Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих 
банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює 
постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх 
еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань 
та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. 
Товариство, в основному, здійснює операції тільки з перевіреними i 
кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Політика Товариства полягає в 
тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на 
кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується i підлягає 
формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру 
моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші 
ризики відстежуються i аналізуються у кожному конкретному випадку. 
Управління капіталом - Політика управління капіталом направлена на забезпечення i 
підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на 
капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. 
Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу i може вносити 
коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в 
операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку. 
 
 
 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

Загальні збори 

Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах 

Робочи органи Загальних зборів: Голова загальних зборів, 
Секретар, Реєстраційна комісія, Лічильна комісія, 

Тимчасова лічильна комісія 

Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах 

Наглядова рада Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради, Член 
Наглядової ради 

Жежеря Олександр Вiкторович  - Голова Наглядової ради, Чернов Геннадiй 
Вiкторович - Член Наглядової ради  

 

Виконавчий орган - Директор Виконавчий орган товариства, який здійснює керівництво 
поточною діяльністю Товариства - Директор. Директор - Яцик Андрій Андрійович 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 
 
1) Посада Директор 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Яцик Андрій Андрійович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1975 
5) Освіта** вища 
6) Стаж роботи (років)** 27 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ТОВ "Одеський брокерський дім" 
35404598 
директор 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

30.04.2018 до вiдкликання 

9) Опис    Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Розмір виплаченої винагороди, наданій таким особам емітентом: 44,8 тис.грн., в натуральній формі не 
отримує 
Загальний стаж роботи: 27 років 
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: директор, т.в.о.директора 
Інші посади у інших Товариствах: директор ТОВ "Одеський брокерський дім", ідентифікаційний код 
35404598  , місцезнаходження: м.Одеса пр.Шевченко, буд.2 
 
 
1) Посада Головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Задірей Лариса Петрівна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1955 
5) Освіта** вище 
6) Стаж роботи (років)** 40 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ВАТ"Дунай-Авто" 
03114974 
зам.головного бухгалтера 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

05.10.1996 до переобрання 

9) Опис    Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Розмір виплаченої винагороди,  наданій таким особам емітентом: 44.8 тис.грн., в натуральній формі не 
отримує 
Загальний стаж роботи: 40 років 
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер. 
Інши посади на інших підприємствах не обіймає. 
 
 
1) Посада Голова Наглядової ради (представник акцiонера ) 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Жежеря Олександр Вiкторович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1982 
5) Освіта** Вища 
6) Стаж роботи (років)** 15 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ТОВ "Софт-Маркет" 
40752429 
Директор 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

30.04.2018 3 роки 

9) Опис    Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на 
посаді Голови наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує   
Загальний стаж роботи: 15 років 
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:Директор 



Інші посади у інших Товариствах: Директор ТОВ "Софт-Маркет" (Код: 40752429 місцезнаходження: 65007, 
Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, ВУЛИЦЯ АДМІРАЛА ЛАЗАРЕВА, будинок 9) 
 
 
1) Посада Член Наглядової ради (акціонер) 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Чернов Геннадій Вікторович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1967 
5) Освіта** середнє 
6) Стаж роботи (років)** 31 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ВАТ"Дунай-авто" 
03114974 
водій 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

30.04.2018 3 роки 

9) Опис    Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на 
посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує   
Загальний стаж роботи: 31 років 
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: водiй, член наглядової ради 
Інші посади у інших Товариствах не обіймає. 
 
 
1) Посада Ревiзор 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Шошина Олена Тимофiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1951 
5) Освіта** середня 
6) Стаж роботи (років)** 45 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

Кiлiйська Райрада 
23214904 
секретар 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

15.12.2015 3 роки 

9) Опис    Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на 
посаді Ревізор винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує   
Загальний стаж роботи: 45 років 
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: секретар комiсiї Кiлiйської Райради 
Інші посади у інших Товариствах не обіймає.  
 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада 

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

юридичної особи 
 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
 

  Привілейовані 
іменні 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Головний бухгалтер Задірей Лариса Петрівна  8 0.001127499 8 0 

Ревiзор Шошина Олена Тимофiївна  2000 0.28187474896 2000 0 

Член Наглядової ради Чернов Геннадiй 
Вiкторович  2000 0.28187474896 2000 0 

Усього 4008 0.56487699691 4008 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

Товариство здійснює свою господарську діяльність в Україні. 
В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність 
підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов'язано з ризиками, які 
не є характерними для інших ринків. Крім того, зниження активності та обсягів операцій на ринках капіталу та 
кредитів та його вплив на економіку України підсилили рівень невизначеності в економічному просторі країни. 
Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, 
поліпшення платоспроможності як підприємств так і громадян, тому на даний час керівництво не має змоги 
прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. В 
наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності та для отримання прибутку 
планується проводити планомірну працю за розширенням клієнтської бази серед органiзацiй та пiдприємств, а 
також здійснювати заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видiв послуг відповідно до 
потреб споживачів, а також роботи, направлені на оптимізацію каналiв збуту та умов реалiзацiї. Метою  
Товариства є збільшення прибутку за рахунок  розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів 
по активізації попиту, впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку. Основними цілями 
Товариства є зберегти існуючі можливості Товариства та репутацію надійного постачальника послуг. 
 



 

2. Інформація про розвиток емітента. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙ - АВТО" (ідентифікаційний код 03114974) є новим 
найменуванням Відкритого акціонерного товариства "Дунай - авто" відповідно до вимог Закону України "Про 
акціонерні товариства". 
Важливих подій розвитку, в тому числі злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу, у звітному періоді не 
відбувалося.  
Основними видами послуг товариства згiдно довiдки з єдиного Державного реєстру пiдприємств та орагiзацiй 
України є: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та надання в оренду 
автомобілів і легкових автотранспортних засобів. 
У звітному році чистий доход від реалізації продукції Товариства  склав 902,1 тис. грн., в порівнянні з попереднім 
роком він збільшився на 143,2 тис.грн., за наслідками діяльності у звітному році отримано прибуток у розмірі 47,4 
тис. грн., собівартість наданих послуг (товарів) у звітному році ззбільшилась та склала 1025,1 тис.грн., зросли 
операційні витрати, які склали 210,9 тис.грн., збільшились інші витрати, які склали 38.7 тис.грн. Протягом звітного 
року придбання не відбувалося були списання на 10.5 тис.грн, та відчудження на 73,4 тис.грн, вартість основних 
засобів зменшилась за рахунок списання, відчудження таамортизаційних нарахувань. 
 



 

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 році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, 
що могло би  вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства. 



 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 
 
в зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського 
персоналу щодо управління  фінансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенційного 
негативного впливу на фінансовий стан Товариства. На Товаристві проводяться заходи щодо своєчасного 
планування та створення необхідних резервів i запасів матеріальних, фінансових i часових ресурсів; кваліфіковане 
відпрацювання договорів i контрактів між партнерами, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в 
умовах можливих негативних подій i конфліктних ситуацій;  проводиться аналіз ефективності надання послуг, 
мобілізація фінансових расурсiв,  контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проводяться 
соціально-економічні заходи; проводиться оцінка потреб споживачів, заходи по активізації попиту, роботи по 
впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживача, а також роботи, направлені на оптимізацію 
каналів збуту та умов реалізації. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались. 



 

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

 
фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість за 
роботи та надані послуги та іншу дебіторську заборгованість, дебіторську заборгованість за роботи та надані 
послуги та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не використовує  похідні фінансові інструменти в своїй 
операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: фінансовий ризик, 
ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління 
кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче. 
Ринковий ризик. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін 
курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які 
враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року.  
Валютний ризик. Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових 
коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Валютний ризик в 
основному, обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США. 
Ризик Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на діяльність 
Товариства. Це і обумовлено тим, що станом на 31.12.2018 року грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та інша 
дебіторська заборгованість в іноземної валюті відсутні. 
Ризик зміни відсоткових ставок. Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість 
або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових 
ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок. 
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання 
на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням i 
гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз 
строків виникнення активів i погашення зобов'язань i планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків 
погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових 
коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не 
залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення 
зобов'язань. 
Кредитний ризик. Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, 
якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. 
Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, 
переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість. 
Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які 
знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені 
грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та 
обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. 
Товариство здійснює операції з надання послуг та виконання робіт тільки з перевіреними i кредитоспроможними 
клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання 
кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується 
i підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу 
фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються i аналізуються у кожному 
конкретному випадку. 
Ризик зниження рівня споживчого попиту на роботи, послуги. Тривалий складний стан економіки України призвів 
до зниження реальних доходів основної маси підприємств-судновласників, що послужило причиною наступного 
падіння сукупного попиту. У цьому ж напрямку подіяло і зниження інвестиційної активності в економіці, що 
скоротило інвестиційну складову сукупного попиту. Керівництво підприємства розуміє, що калькуляція ціни робіт, 
послуг на основі "механічного" розрахунку "витрати + маржа прибутку" не є досконалою. Тенденція до зниження 
вартості робіт, послуг досить важлива, проте мотивація для зменшення вартості судноремонтних робіт на 
підприємстві повинна бути не в лише у знижені ціни, а і в залучені додаткових ресурсів для інвестування в нові 
продукти або покращення існуючих, здатних одночасно забезпечувати реалізацію інтересів  споживачів. 
Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення i підтримання оптимальної 
структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до 
ринків капіталу. 
Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу i може вносити коригування у політику та цілі 
управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії 
розвитку. 
 



4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 
власний кодекс корпоративного управління на Товариствi відсутній. Товариство застосовує практику 
корпоративного управління  у відповідності до чинного законодавства та Статуту Товариства 



 

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

вирішив застосовувати  
 
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління 



 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги  

 
Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначеної законодавством вимоги немає 



 

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  
 
власний кодекс корпоративного управління на Товаристві вiдсутнiй 



3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 

Вид загальних зборів Чергові Позачергові 
X   

Дата проведення 30.04.2018 
Кворум зборів 100 

Опис Перелiк питань порядку денного: 
1.  Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень.  
2.  Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку 
та способу засвідчення бюлетенів для голосування.  
3.  Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016р., 2017 
р.,  і основні напрями діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора 
Товариства. 
4.  Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016р., 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду 
Наглядової ради Товариства. 
5.  Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2016р., 2017 р., прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. 
6.  Затвердження річного звіту Товариства за 2016р., 2017 р. та річних результатів діяльності Товариства. 
Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2017 р. Прийняття рішення щодо виплати 
дивідендів.  
7.  Приведення Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням внесених 
змін та доповнень до Статуту Товариства, у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами 
цінних паперів" №2210-VIII. 
8.  Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій 
редакції. 
9.  Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. 
10.  Обрання членів Наглядової ради Товариства у відповідності до нової редакції Статуту Товариства. 
11.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться 
з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 
12.  Прийняття рішення про попереднє  надання згоди на вчинення значного правочину. 
 
Загальнi збори Товариства скликанi згiдно рiшення Наглядової ради Товариства та затверджено порядок 
денний. Осiб (особи), що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн та 
доповнень до порядку денного не вiдбувалося.  
Результати розгляду питань порядку денного: по всiм питанням порядку денного були прийняттi 
вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-9, 11, 12 було 
прийняте рiшення "ЗА". По питанню порядку денного №10 було прийняте рiшення: Обрати Наглядову 
раду у складі: Жежеря Олександр Вікторович, Чернов Геннадій Вікторович - члени Наглядової ради. 
 

 
 
 



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

 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   
Акціонери   X 
Депозитарна установа   X 
Інше  
 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю) ? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків      X 
 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 
 Так Ні 
Підняттям карток        X 
Бюлетенями (таємне голосування)                         X   
Підняттям рук                                             X 
Інше   
 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 
 Так Ні 
Реорганізація   X 
Додатковий випуск акцій      X 
Унесення змін до статуту   X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 
Прийняття рішення про 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 позачергові збори не скликались 
 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 
 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада   X 
Виконавчий орган   X 
Ревізійна комісія (ревізор)   X 
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 
і більше відсотків простих акцій товариства 

  

Інше (зазначити) позачергові збори не скликались 
 
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Збори 
проведені 
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 
позачергові збори не скликались 

 



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності) ? 
 (осіб) 
кількість членів наглядової ради - акціонерів 1 
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 1 
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0 
 
Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 
 Так Ні 
З питань аудиту   X 
З питань призначень                       X 
З винагород   X 
Інші (запишіть)                                        Комітети не створювались 
 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 
Комітети не створювались 

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  
Комітети не створювались 
Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член 
Так* Ні* 

Жежеря Олександр Вiкторович  Голова Наглядової ради   X 
Чернов Геннадiй Вiкторович Член Наглядової ради  X 

 
Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 
Особисті якості (чесність, відповідальність)              X 
Відсутність конфлікту інтересів                           X 
Граничний вік                                             X 
Відсутні будь-які вимоги                                X   
Інше (запишіть)                                                                            
 
Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства   X   

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

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

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

Інше (запишіть)                                                                            
 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : 
ТАК, протягом звітного року було проведено 3 засідань Наглядової ради.  були ухвалені рішення, що пов'язані: зі 
скликанням та проведенням загальних зборів акціонерів, з обранням Голови Наглядової ради, з обранням 
Директора Товариства, з  прийняттям рішень щодо  затвердження звітів правління про результати фінансово -
господарської діяльності. 
Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою                             X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій    X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   
Інше                                       



 



Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Директор - Яцик Андрій Андрійович 

Директор з метою реалізації порядку 
прийняття рішень особою, яка здійснює 

повноваження одноосібного виконавчого 
органу, одноосібно, на свій розсуд та під 

власну відповідальність ухвалює всі 
рішення щодо питань, які складають його 

компетенцію, встановлену Статутом та 
чинним законодавством, шляхом вчинення 

відповідний дій, надання розпоряджень, 
складання наказів тощо. 

Обов'язки директора: розробка та подання 
на затвердження Наглядової ради проектів: 

а) довгострокових планів (програм) 
діяльності Товариства; б) програм 

фінансово-господарської діяльності 
Товариства та бюджетів на рік та/або 

півріччя, квартал, місяць тощо; в) інших 
документів, пов'язаних з плануванням 

діяльності Товариства та забезпечення їх 
реалізації; розробка та затвердженні 

поточних фінансово-господарських планів і 
оперативних завдань Товариства та 

забезпечення їх реалізації; затвердження та 
реалізація планів власної роботи; 

організація ведення бухгалтерського, 
податкового та інших видів обліку та 

звітності Товариства, складання та надання 
на затвердження Наглядовій раді 

квартальних та річних звітів Товариства до 
їх подання на розгляд Загальним зборам 

та/або оприлюднення; затвердження 
Правил внутрішнього трудового 
розпорядку Товариства, інших 

нормативних документів Товариства, що 
регулюють його виробничу, комерційну та 
соціальну діяльність; прийняття рішень про 
вчинення Товариством правочинів у межах, 

встановлених чинним законодавством та 
цим Статутом, а також забезпечення усіх 
умов, необхідних для дотримання вимог 

законодавства та внутрішніх нормативних 
документів Товариства при прийнятті 

Загальними зборами та/або Наглядовою 
радою рішень про вчинення Товариством 

значних правочинів та правочинів із 
заінтересованістю; розробка та 

затвердження організаційної структури, 
штатного розкладу Товариства, посадових 
інструкцій та посадових окладів (у межах 
затверджених бюджетів Товариства) його 
працівників (окрім працівників, розмір та 

умови винагороди яких визначаються 
Загальними зборами або Наглядовою радою 
Товариства); призначення керівників філій 

та представництв Товариства; підбір 
працівників Товариства та укладення з 

ними трудових договорів (окрім 
працівників, підписання трудових договорів 

з якими чинним законодавством та цим 
Статутом здійснюють інші особи); 

укладення (у порядку та межах, визначених 
чинним законодавством, цим Статутом та 

іншими внутрішніми нормативними 
документами Товариства) договорів 

Товариства та організація їх виконання; 



укладення (за погодженням з Наглядовою 
радою) та виконання колективного 

договору Товариства; представлення 
інтересів Товариства у судових органах та 

органах державної влади та управління; 
подання від імені Товариства позовів, 

скарг, заяв, клопотань тощо; визначення 
переліку інформації, що належить до 

категорії відкритої та/або конфіденційної, 
порядку та способів надання її акціонерам 
та іншим особам; забезпечення проведення 

аудиторської та спеціальних перевірок 
діяльності Товариства у випадках та 

порядку, визначених чинним 
законодавством та цим Статутом; 
виконання інших повноважень, що 

передбачені чинним законодавством, цим 
Статутом та іншими внутрішніми 

нормативними документами Товариства. 
Виконуючи власні повноваження, Директор 

має право: скликати наради за участі 
визначених ним працівників Товариства, 

визначати їх порядок денний та головувати 
на них; розподіляти обов'язки між 

працівниками Товариства відповідно до 
штатного розкладу; в межах власної 

компетенції видавати накази та 
розпорядження; підписувати колективний 
договір, зміни та доповнення до нього; без 

довіреності представляти інтереси 
Товариства та вчиняти від його імені 

юридичні дії в межах власної компетенції; 
видавати довіреності на здійснення 

повноважень, що складають компетенцію 
Директора, визначену чинним 

законодавством та цим Статутом; 
розпоряджатися коштами та майном 
Товариства в межах, визначених цим 

Статутом, рішеннями Загальних зборів та 
Наглядової ради; відкривати рахунки у 

банківських установах; підписувати 
довіреності, договори та інші документи від 

імені Товариства, рішення про укладення 
(видачу) яких прийнято уповноваженим 

органом Товариства в межах його 
компетенції відповідно до положень цього 
Статуту; наймати та звільняти працівників 

Товариства, вживати до них заходи 
заохочення та накладати стягнення 

відповідно до чинного законодавства 
України, Статуту та внутрішніх документів 
Товариства; здійснювати інші функції, які 

необхідні для забезпечення нормальної 
роботи Товариства, згідно з чинним 

законодавством та внутрішніми 
документами Товариства. 

 

Опис 

Виконавчий орган товариства, який 
здійснює керівництво поточною діяльністю 

Товариства - Директор. 
Інформація про проведенні засідання не 
надається у зв'язку з тим що виконавчий 

орган не колегіальний.  
Загальний опис прийнятих на них рішень:  
інформація не надається у зв'язку з тим що 

виконавчий орган не колегіальний. 
 

 



Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
  

 
Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про внутрішню структуру наглядової ради, 
функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею 
рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській 
діяльності товариства. Інформації про діяльність наглядової ради відображається оцінка її роботи, а саме: складу, 
структури та діяльності як колегіального органу; компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи 
інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і 
безоплатну); незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради; компетентності та ефективності кожного 
з комітетів ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні 
повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, при цьому 
комітет наглядової ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності 
проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми); виконання 
наглядовою радою поставлених цілей - інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є 
обов'язковим для приватних акціонерних товариств.  
 
Інформація про діяльність виконавчого органу ( що містить інформацію про внутрішню структуру виконавчого 
органу, зміни у структурі виконавчого органу (якщо такі відбувалися за звітний період), функціональні обов'язки 
виконавчого органу, про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, 
включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській 
діяльності товариства. В інформації про діяльність виконавчого органу відображається оцінка його роботи, а саме: 
діяльності виконавчого органу; складу (у разі якщо виконавчий орган емітента - колегіальний); компетентності та 
ефективності виконавчого органу) - інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є 
обов'язковим для приватних акціонерних товариств. 
 
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: 
Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всi внутрiшнi правила, положення та процедури 
контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах 
можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської 
політики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання шахрайства, вчасне 
виявлення помилок,  дотримання точності i повноти бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка достовірної 
фiнансової iнформацiї. Нагляд за веденням бухгалтерського облiку та складанням фінансової звітності Товариства 
здiйснює Ревізор. Окреме Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента", яке 
б узагалюнювало в собі всі заходи  контролю, які здійснюються в процесі господарської діяльності та  підходи 
управлінського персоналу до управління ризиками   на  Товаристві відсутнє. 
Товариство проводить аналіз строків виникнення активів i погашення зобов'язань i планує свою ліквідність у 
залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів 
Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від 
операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо 
для своєчасного погашення зобов'язань. 
Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які 
знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені 
грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та 
обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. 
Товариство, в основному, здійснює операції тільки з перевіреними i кредитоспроможними клієнтами на 
внутрішньому ринку. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають 
співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується i підлягає формальному 
затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про 
клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються i аналізуються у кожному конкретному випадку. 
Управління капіталом - Політика управління капіталом направлена на забезпечення i підтримання оптимальної 
структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до 
ринків капіталу. 
Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу i може вносити коригування у політику та цілі 
управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії 
розвитку. 
 



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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  1  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  1  
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 
 

 
Загальні 

збори 
акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       Так Ні Ні Ні 

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

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій Так Так Ні Ні 

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

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



 
 
 
 
Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства 

Інформація 
розповсюд
жується 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 
розміщуєтьс
я на власній 

інтернет 
cторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності Так Так Так Так Так 

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

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи Так Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства Ні Так Так Так Так 

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Ні 
 
 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  
незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року? 
 Так Ні 
Не проводились взагалі                                    X 
Менше ніж раз на рік                                      X 
Раз на рік                                              X   
Частіше ніж раз на рік                                    X 
 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів       X 
Наглядова рада                                          X   
Виконавчий орган                          X 
Інше (зазначити)                                          
 
З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 
 Так Ні 
З власної ініціативи                                    X   
За дорученням загальних зборів                            X 
За дорученням наглядової ради                             X 
За зверненням виконавчого органу                          X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                     X 



Інше (запишіть)                                          
 



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 2 3 4 
1 Шпильовий Дмитро Віталійович - 23.17 
2 Шепетюк Ольга Мирославівна - 54.26 

 



8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація 
про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення 
  

 
Посадові особи Товариства є Наглядова рада, Директор, Ревізор, Головний бухгалтер. У звітному році не 
відбувалося звільнення посадових осіб Емітента, яким мають бути виплачені будь-які винагороди або компенсації 
за звільнення. У звітному році будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам 
емітента в разі їх звільнення, не виплачувалися. 
- Наглядова рада:  До складу Наглядової ради входять 2 члени, серед яких Голова та член Наглядової ради. 
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами за принципом представництва у 
складі Наглядової ради представників акціонерів Товариства без обмеження кількості представників акціонера 
Товариства у складі Наглядової ради Товариства.  Голова наглядової ради Товариства обирається на засіданні 
Наглядової ради з числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради. Голова наглядової ради вважається 
обраним, якщо за це рішення проголосували обидва члени Наглядової ради. Строк повноважень членів Наглядової 
ради складає 3 роки. Строк повноважень обраних членів наглядової ради починається з моменту їх затвердження 
рішенням Загальних зборів. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними 
зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання 
нового складу Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту 
ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. 
Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі: прийняття відповідного рішення 
Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав; без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами, у 
разі настання певних обставин, а саме: а) за його власним бажанням за умови письмового повідомлення про це 
Товариства за два тижні; б) за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому 
законодавством, тимчасову непрацездатність протягом  90 днів поспіль);  набрання законної сили вироком чи 
рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання 
обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади); у разі смерті, визнання недієздатним, 
обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше 
половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для 
обрання решти членів наглядової ради. 
Директор: Обрання та відкликання Директора, у тому числі припинення його повноважень належить до виключної 
компетенції Наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та 
Положенням про Директора Товариства. Загальні збори можуть прийняти рішення щодо недоцільності 
затвердження окремого положення про Директора Товариства. 
Директор Товариства вважається обраним з моменту оголошення відповідних результатів голосування на засіданні 
Наглядової ради Товариства. Наглядова рада має право у будь-який час, якщо інше не передбачено трудовим 
договором (контрактом), на своєму засіданні прийняти рішення про відсторонення відповідної особи з посади 
Директора та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження (Виконуючого обов'язки 
Директора). Повноваження Директора також припиняються  у разі настання певних подій, а саме: 1) за власним 
бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні; 2) набрання законної сили вироком суду, яким Директора 
засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона 
обіймати певні посади); 3) за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому 
законодавством, тимчасову непрацездатність протягом  90 днів поспіль); 4) смерть, визнання недієздатним, 
обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 
У таких випадках Наглядова рада повинна прийняти рішення про обрання Директора Товариства протягом 3-х 
робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (настання відповідної події). У разі тимчасової відсутності 
через відрядження, відпустки, тимчасової непрацездатності, хвороби тощо повноваження Директора виконує 
Тимчасово виконуючий обов'язки Директора Товариства, який призначається окремим наказом Директора. 
- Ревізор обирається Загальними зборами. Строк повноважень Ревізора складає 3 (три) років. Рішення про 
подовження повноважень ухвалюються Загальними зборами. У разі якщо після закінчення строку повноважень 
Ревізора  Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізора, повноваження 
продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Повноваження Ревізора можуть 
бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав. 
Повноваження Ревізора припиняються достроково без ухвалення Загальними зборами Товариства будь-яких 
рішень у разі настання певних подій, а саме: 1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні; 2) 
набрання законної сили вироком суду, яким Ревізора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання 
обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади); 3) смерть, визнання недієздатним, обмежено 
дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. У цьому випадку наглядова рада Товариства повинна протягом 10 
календарних днів скликати позачергові Загальні збори для обрання Ревізора Товариства. 
- Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Голови правління Товариства. 
 



9) повноваження посадових осіб емітента 

 
- Члени Наглядової Ради мають повноваження згідно чинного законодавства та Статуту Товариства у тому числі: 
вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, 
придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; прийняття рішення про приєднання до 
Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання 
у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а 
приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 
прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв 
Товариства, затвердження їх статутів та положень; призначення та відкликання керівників філій, представництв та 
дочірніх підприємств Товариства, прийняття рішення про притягнення їх до майнової відповідальності; прийняття 
рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а 
також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх документів 
Товариства при прийнятті Загальними зборами акціонерів рішень про вчинення Товариством значних правочинів 
та правочинів із заінтересованістю; прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про 
вчинення значного правочину; прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є 
заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством або про винесення на розгляд Загальних 
зборів подання про вчинення цих правочинів; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства 
неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених 
Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій; 
прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп; надсилання 
пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій Товариства; ухвалення рішення щодо 
реалізації переважного права Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами Товариства, відповідно 
до вимог законодавства та цього статуту; прийняття рішень про обрання та припинення повноважень 
Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди; обрання аудитора Товариства; попереднє 
затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; обрання оцінювача 
майна Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його 
послуг; затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним 
законодавством та цим Статутом; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних 
паперів Товариства та/або депозитарію цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; затвердження всіх Положень Товариства окрім 
Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізора; визначення загальних засад інформаційної 
політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації особам, які не є акціонерами. Затвердження 
складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, 
а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації, з урахуванням положень цього Статуту. 
Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; встановлення 
порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; вирішення усіх питань щодо скликання та 
проведення Загальних зборів, зокрема: а) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття 
рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами 
позачергових Загальних зборів); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів 
на вимогу акціонерів або Директора, або Ревізора; в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення 
дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; д) вирішення 
питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства 
незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси 
трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб; є) призначення особи, що уповноважується головувати на 
Загальних зборах та особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів; ж) затвердження 
форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.; розробка умов договору про злиття (приєднання) 
або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для 
акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) 
щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення 
Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про 
злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та 
перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу); ухвалення стратегії Товариства, затвердження 
річного фінансового плану, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; обрання та відкликання 
Директора Товариства через обрання та припинення повноважень Директора Товариства; попереднє затвердження 
умов контракту, який буде укладатись з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 
попереднє затвердження умов трудового та/або цивільно-правового договору, який буде укладатись з Ревізором 
Товариства; надання дозволу Директору  на видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій; 
надання Директору Товариства дозволів на відчуження та (або) придбання, набуття іншим способом у власність та 
(або) управління корпоративних прав юридичних осіб; надання Директору дозволу (завдання) щодо 
розпорядження корпоративними правами Товариства у статутному фонді (капіталі) юридичних осіб, включаючи 
права на управління, отримання відповідної частки прибутку таких юридичних осіб, а також частки активів у разі 
їх ліквідації; прийняття рішення стосовно питань, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням 
майном Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорів продажу, міни, лізингу, ренти, застави, іпотеки, 
управління майном, доручення, комісії на будь-який строк та оренди на строк вище одного року); прийняття 
рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово 



здійснюватиме повноваження Директора Товариства (Виконуючого обов'язки Директора); прийняття рішення про 
переведення випуску акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування; інші 
питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України. 
Голова Наглядової ради: планує та організовує її роботу; скликає засідання Наглядової ради та головує на них; 
головує на Загальних зборах (якщо Наглядовою радою не прийнято рішення щодо обрання іншої особи головою 
Загальних зборів); пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря; підписує від 
імені Товариства контракт з Директором Товариства,  трудовий та/або цивільно-правовий договір з Ревізором 
Товариства, а також трудовий та/або цивільно-правовий договір щодо виконання повноважень Корпоративного 
секретаря; виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про 
Наглядову раду. 
Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно. 
 - Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його 
поточною діяльністю.  До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що 
віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема: розробка та подання 
на затвердження Наглядової ради проектів: а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства; б) програм 
фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо; в) інших 
документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації; розробка та 
затвердженні поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх 
реалізації; затвердження та реалізація планів власної роботи; організація ведення бухгалтерського, податкового та 
інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та 
річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення; затвердження Правил 
внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його 
виробничу, комерційну та соціальну діяльність; прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, 
встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для 
дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними 
зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із 
заінтересованістю; розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових 
інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім 
працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою 
Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства; підбір працівників Товариства та 
укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним 
законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи); укладення (у порядку та межах, визначених чинним 
законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів 
Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання 
колективного договору Товариства; представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної 
влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо; визначення переліку 
інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам 
та іншим особам; забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у 
випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом; виконання інших повноважень, що 
передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами 
Товариства. 
Виконуючи власні повноваження, Директор має право: скликати наради за участі визначених ним працівників 
Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них; розподіляти обов'язки між працівниками 
Товариства відповідно до штатного розкладу; в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження; 
підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; без довіреності представляти інтереси Товариства 
та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної компетенції; видавати довіреності на здійснення 
повноважень, що складають компетенцію Директора, визначену чинним законодавством та цим Статутом; 
розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів 
та Наглядової ради; відкривати рахунки у банківських установах; підписувати довіреності, договори та інші 
документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом 
Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; наймати та звільняти працівників 
Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства 
України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення 
нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. 
 
 - Ревізор Товариства в межах власних повноважень проводить: перевірку фінансово-господарської 
діяльності Товариства за результатами року. За підсумками перевірки Ревізор готує висновок, в якому міститься 
інформація про: а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; б) 
факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого 
порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності; спеціальну перевірку фінансово-господарської 
діяльності Товариства за рішенням органів управління Товариства, або на вимогу акціонерів (акціонера), які на 
момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.   
Ревізор відповідно до покладених на нього завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. За підсумками проведення планових та 
позапланових перевірок Ревізор складає висновки та подає їх на розгляд Загальним зборам  та\або органу 
(акціонеру), що був ініціатором перевірки. 
Ревізор Товариства має право: вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; вимагати скликання 
позачергових Загальних зборів; бути присутніми на Загальних зборах з правом дорадчого голосу; отримувати 
доступ до інформації про діяльність Товариства та/або його акціонерів (посадових осіб, афільйованих осіб) в 
межах його запиту, окрім інформації, що є таємною, а також усні та письмові особисті пояснення співробітників 



та/ або посадових осіб Товариства; на свій розсуд визначати доцільність проведення спеціальних перевірок та їх 
обсяг; здійснювати перевірки без попереднього повідомлення про це Директора Товариства; у будь-який час 
входити до будь-яких приміщень Товариства; користуватися консультаційною (експертною) підтримкою в межах 
річного кошторису, затвердженого Загальними зборами; отримувати інформацію від державних органів, акціонерів 
Товариства та третіх осіб; здійснювати аудіо та відеозапис власних дій; у разі виявлення дій, що носять ознаки 
кримінальних злочинів, негайно інформувати голову Наглядової ради Товариства. 
 - Головний бухгалтер має повноваження згідно чинного законодавства та Статуту Товариства у тому 
числі: - дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах зi 
структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань; - в межах своєї 
компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи; - самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами 
пiдприємства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають 
рiшення керiвника пiдприємства; - вносити на розгляд керiвника пiдприємства пропозицiї по вдосконаленню 
роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера; - вносити пропозицiї керiвнику пiдприємства: про 
притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; про 
заохочення працiвникiв, що вiдзначилися; - в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвнику пiдприємства про всi 
виявленi недолiки в дiяльностi пiдприємства та вносити пропозицiї щодо їх усунення; - вимагати та отримувати у 
фахiвцiв iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв; - залучати фахiвцiв усiх 
структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на нього завдань; - вимагати вiд керiвника пiдприємства (iнших 
керiвникiв) сприяння у виконаннi обов'язкiв i реалiзацiї своїх прав як головного бухгалтера. 
 



10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
  

 
  



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

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

Місцезнаходження Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні   привілейовані 
іменні 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні   привілейовані 
іменні 

Шпильовий Дмитро Віталійович 164400 23.17010436413 164400 0 

Шепетюк Ольга Мирославівна 385000 54.2608891739 385000 0 

Усього 549400 77.430993538021 549400 0 

 



X. Структура капіталу 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість 
(грн) Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

1 2 3 4 5 

Акції прості іменні 709535 177383.75 

Кожна проста акція надає акціонеру 
- її власнику однакову сукупність 

прав, включаючи права: брати 
участь в управлінні Товариством; 

отримувати інформацію про 
господарську діяльність Товариства 

у порядку, передбаченому 
законодавством та внутрішніми 

документами Товариства; 
отримувати дивіденди; отримати у 
разі ліквідації Товариства частину 
його майна або вартості частини 
майна Товариства; скористатися 

переважним правом на придбання 
простих акцій Товариства, що 
пропонуються їх власником до 
продажу третій особі; вимагати 
проведення аудиторських та/або 
спеціальних перевірок діяльності 

Товариства; вимагати обов'язкового 
викупу Товариством всіх або 

частини належних йому акцій у 
випадках та порядку, передбачених 
чинним законодавством України та 

внутрішніми документами 
Товариства; реалізувати інші права у 
випадках та порядку, встановлених 

цим Статутом та законом. Усі 
акціонери Товариства зобов'язані: 

дотримуватися Статуту, інших 
внутрішніх документів Товариства; 

виконувати рішення органів 
Товариства; виконувати свої 

Публічної пропозиції не надавалось, 
допуску до торгів на фондовій біржі в 

частині включення до біржового 
реєстру не здійснювалось 



зобов'язання перед Товариством, у 
тому числі оплачувати акції у 
розмірі, порядку та засобами, 

передбаченими цим Статутом; не 
розголошувати комерційну 
таємницю та конфіденційну 
інформацію про діяльність 

Товариства; у разі звернення до 
Товариства, підтвердити свій статус 

акціонера Товариства; нести інші 
обов'язки, встановлені цим Статутом 

та законом. 
 

Примітки  

 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27.09.1999 214/15/1/99 Одеське ТУ 
НКЦПФР UA4000174742 

Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 0.25 709535 177383.75 100.000000000

000 

Опис 

Внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента - інформація відсутня у зв'язку з тим що акції Товариства на торги не 
виставляються, цінні папери Товариства на організаційно оформлених ринках не обертаються. 
Інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі - інформація відсутня у зв'язку з тим що факту 
включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не відбувалось. 
мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення тощо -  інформація відсутня у зв'язку з тим що в звiтному роцi Товариство цiннi 
папери не випускало, рiшення про випуск не приймалось, пропозицій та дострокового погашення не відбувалось. 

 



 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
 

  Привілейовані 
іменні 

 

1 2 3 4 5 

Шошина Олена Тимофiївна 2000 0.28187474896 2000 0 

Чернов Геннадiй Вiкторович 2000 0.28187474896 2000 0 

Усього 4000 0.56374949792 4000 0 

 



9. 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 

Дата випуску Найменування органу, що 
зареєстрував випуск Вид цінних паперів 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Найменування органу, що 
наклав обмеження 

Характеристика 
обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

27.09.1999 Одеське ТУ НКЦПФР                                                                                                            Акція проста 
бездокументарна іменна                                                                                                       UA4000174742 Загальні збори акціонерів шляхом 

затвердження Статуту                                                                                                                      

В Товаристві 
передбачене існування 

переважного права 
кожного акціонера на 

придбання акцій 
Товариства, що 

пропонуються їх 
власником до продажу 

третій особі, якщо 
станом на дату 

прийняття такого 
рішення кількість 

акціонерів не перевищує 
100 осіб. Порядок 

реалізації відповідного 
права визначається 

чинним законодавством 
та Статутом Товариства. 

безстрокове 

Опис 

Акціонери Товариства та саме Товариство мають переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі. Таке 
переважне право реалізується відповідно до п.п. 4.15 - 4.21 статуту та чинного законодавства України.Акціонери, власники простих акцій Товариства, мають 
переважне право на придбання простих акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером 
третій особі, пропорційно кількості простих акцій, що належать кожному з них. Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання простих акцій, 
таке право має саме Товариство. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається. Зазначене переважне право не поширюється на випадки 
переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва. У разі виникнення права звернення стягнення на прості акції 
у зв'язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів та Товариства на такі акції. 
Переважне право акціонерів, власників простих акцій, на придбання простих акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 20 календарних днів з дня 
отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. 
У разі, якщо не всі акціонери, власники простих акцій Товариства, скористалися переважним правом на придбання простих акцій, що продаються іншими 
акціонерами, переважне право придбання решти простих акцій переходить до самого Товариства. Переважне право Товариства може бути реалізовано протягом 10 
календарних днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства. 
Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів, власників простих акцій Товариства, та самого Товариства отримані письмові 
заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій. 



Якщо акціонери, власники простих акцій Товариства та/або само Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх простих акцій, що 
пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, решта акцій може бути продана третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені 
Товариству та його акціонерам. 
У разі порушення переважного права на придбання простих акцій акціонер, власник простих акцій Товариства та/або саме Товариство має право протягом трьох 
місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та 
обов'язків покупця акцій. 
 

 



   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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.Виробничого призначення 291.900 239.000 0.000 0.000 291.900 239.000 

- будівлі та споруди 289.600 237.900 0.000 0.000 289.600 237.900 

- машини та обладнання 0.200 0.100 0.000 0.000 0.200 0.100 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 2.100 1.000 0.000 0.000 2.100 1.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 291.900 239.000 0.000 0.000 291.900 239.000 
 
Пояснення :  Строки та умови користування основними засобами (за основними групами): 
будвлі і споруди - 20 років, машини та  обладнання - 35 років, меблі та приладдя - 
4 роки,   офісне обладнання - 10-25 років, використання засобiв здiйснюється за їх 
цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства  
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 1086,4 тис.грн., 
ступiнь їх зносу - 78%, ступiнь їх використання в середньому 70%,сума нарахованого 
зносу станом на 31.12.2018р. - 847,4 тис.грн.  
Чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів - вибуттям та надходженням 
основних засобів. Обмежень на використання майна Емiтента немає. 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 527.5 480.1 

Статутний капітал (тис.грн.) 177.4 177.4 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 177.4 177.4 
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 

"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого 
Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих 
активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - 
різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими 
особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(527.500 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(177.400 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року. 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 

боргу 
(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 
Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

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

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 3.30 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання та забезпечення Х 12.50 Х Х 
Усього зобов'язань та забезпечень Х 15.80 Х Х 
Опис  
 



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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Регран" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

23876083 

Місцезнаходження 65078 Одеська область Малиновський м.Одеса Космонавтів, 36 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АЕ №286597 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

12.10.2013 

Міжміський код та телефон 0482 343195 
Факс 0482 343306 
Вид діяльності депозитарна діяльність депозитарної установи 
Опис Надають  послуги на пiдставi укладенного договору. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

30370711 

Місцезнаходження 04107 УКРАЇНА  м.Київ вул.Тропініна, 7-г 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Рішення № 2092 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 
Факс (044) 591-04-00 
Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію 
Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00001/APA 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

фондового ринку 
Опис Оприлюднення регульованої інформації 
 
 
 



 
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  

СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 
Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Дунай-Авто" за ЄДРПОУ 03114974 
Територія  Одеська область за КОАТУУ 5122310100 
Організаційно-правова форма господарювання  Приватне акцiонерне 
товариство 

за КОПФГ 111 

Вид економічної діяльності  НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 

за КВЕД 68.20 

Середня кількість працівників  7   
Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком   
Адреса 68300 Одеська область м.Кiлiя вул.Першотравнева 118 04843 4-00-
08 
 
 

  

 
 

1. Баланс на "31" грудня 2018 р.  
Форма № 1-м  

   
 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 
               І. Необоротні активи    
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 
Основні засоби:  1010 291.9 239.0 

первісна вартість 1011 1170.3 1086.4 
знос 1012 ( 878.4 ) ( 847.4 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом І 1095 291.9 239.0 
              II. Оборотні активи    
Запаси: 1100 -- -- 
у тому числі готова продукція 1103 -- -- 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 124.3 146.7 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 2.4 4.9 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 -- -- 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 78.6 152.7 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 
Інші оборотні активи 1190 -- -- 
Усього за розділом II 1195 205.3 304.3 
IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та 
групи вибуття 1200 -- -- 

Баланс 1300 497.2 543.3 
 
 

  

Код за ДКУД 1801006 



 
 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного року 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 
І. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 177.4 177.4 
Додатковий капітал 1410 1176.4 1176.4 
Резервний капітал 1415 -- -- 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 ( 873.7 ) ( 826.3 ) 
Неоплачений капітал 1425 (    --    ) (    --    ) 
Усього за розділом І 1495 480.1 527.5 
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування 
та забезпечення 1595 -- -- 

III. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 1600 -- -- 
Поточна кредиторська заборгованість за : 
      довгостроковими зобов'язаннями 1610 -- -- 

      за товари, роботи, послуги 1615 -- -- 
      розрахунками з бюджетом 1620 5.3 3.3 
      у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 
       розрахунками зі страхування 1625 -- -- 
      розрахунками з оплати праці 1630 11.8 12.5 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 -- -- 
Усього за розділом IІІ 1695 17.1 15.8 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 -- -- 

Баланс 1900 497.2 543.3 
 

 
  
 



2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  
 за рік 2018  рік 
Форма N 2-м 

Код за ДКУД 1801007 
 

Стаття Код рядка За звітний 
період 

За аналогічний 
період 
попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 902.1 758.9 
Інші операційні доходи 2120 -- -- 
Інші доходи 2240 420.0 -- 
Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240) 2280 1322.1 758.9 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) 2050 ( 1025.1 ) ( 586.5 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 210.9 ) ( 133.8 ) 
Інші витрати 2270 ( 38.7 ) (    --    ) 
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270) 2285 ( 1274.7 ) ( 720.3 ) 
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)  2290 47.4 38.6 
Податок на прибуток 2300 (    --    ) (    --    ) 
Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 ) 2350 47.4 38.6 
 
  
 
Директор ________________ Яцик Андрій Андрійович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Задiрей Лариса Петрiвна 
 (підпис)  

 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 

Директор Яцик Андрій Андрійович - особа, яка здійснює управлінські функції та підписуює річну інформацію 
емітента вважає, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів 
бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», містить достовірне та об’єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий 
стан, прибутки та збитки емітента (юридичні особи, які перебувають під контролем Товариства,  у рамках 
консолідованої фінансової звітності - відсутні), а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та 
об’єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом 
основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. 



XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  
                   що виникала протягом періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі даних 

Національної комісії з 
цінних паперів та фондового 

ринку або через особу, яка 
провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 
інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 
30.04.2018 02.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                              

30.04.2018 02.05.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів                                                                                                  

 
 


