Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Директор

Попович Валерій Олександрович
(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

19.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за
2015 рік
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Українська
авіаційно-торгова компанія "Авіапостач"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

01131939
Повiтрофлотський проспект, 92-Б, м. Київ,
Солом'янський, 03036, Україна

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Електронна поштова адреса

(044)246-18-18, (044)246-18-18
office@krp.kiev.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

14.04.2016
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

70 Газета "Бюлетень. Цінні папери України"
18.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація
розміщена на
сторінці

в мережі
Інтернет

aviapostach.in.ua

© SMA

18.04.2016
(дата)

(адреса сторінки)

2015 р.

(дата)

01131939

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Українська авіаційно-торгова
компанія "Авіапостач"

2. Серія і номер свідоцтва про державну
ААБ 392376
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
25.12.1995
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
3149013,75
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
0
належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
0
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
22
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.20
Транспортне оброблення вантажів

52.24

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

82.99

10. Органи управління підприємства:
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

2015 р.
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Філія публічного акціонерного товариства
"Державний експортно-імпортний банк України"
в м. Києві
380333
26003014046076
Філія публічного акціонерного товариства
"Державний експортно-імпортний банк України"
в м. Києві
380333
26003014046076

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
Відсоток акцій
Найменування юридичної
Код за
Місцезнаходження
(часток,
паїв), які
особи засновника та/або
ЄДРПОУ
належать
учасника
засновника
засновнику та/або
та/або
учаснику (від
загальної
учасника
кількості)
Фонд держмайна України

00032945

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

вул. Кутузова, 18/9, м. Київ, Печерський,
01133, Україна

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, Відсоток акцій
(часток, паїв), які
який видав паспорт

належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

Усього:

2015 р.
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0,00000000000

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
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

фізична особа

Попович Валерiй Олександрович

д/н, д/н, д/н

1961
Вища. Київський торгівельно-економічний університет.
Спеціальність – економіка.

6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Директор ТОВ "Фiрма
Укрторг"
8) дата набуття повноважень та
30.01.2013 2 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода
в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у
персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж роботи (років) - 16 років.
Попередні посади: Директор ТОВ "Фiрма Укрторг".
Посадова особа займає посаду директора в ТОВ « Панорама Інвест», ТОВ « Будівельний та
домашній центр» та ПрАТ "Київресурспостач".
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

0
д/н

Бозаров Огнян Станєв

д/н, д/н, д/н

6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Менеджер "Cyform
Investments Trade Representative"
8) дата набуття повноважень та
30.04.2013 3 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода
в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у
персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж роботи (років) - 2 роки.
Попередні посади: Менеджер "Cyform Investments Trade Representative".
2015 р.
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Посадова особа займає посаду Голови наглядової ради ПрАТ "Київресурспостач".
Особа не надала iнформацiї щодо року народження, освіти та згоди щодо оприлюднення
паспортних данних.
1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

0
д/н

Андронов Олександр Германович

д/н, д/н, д/н

6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: представник в СНД "Cyform
Investments Ltd."
8) дата набуття повноважень та
30.04.2013 3 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода
в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у
персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж роботи (років) - 2 роки.
Попередні посади: представник в СНД "Cyform Investments Ltd.".
Посадова особа займає посаду члена наглядової ради ПрАТ "Київресурспостач".
Особа не надала iнформацiї щодо року народження, освіти та згоди на оприлюднення паспортних
данних.
1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1962
Вища

Ткаленко Сергiй Олександрович

д/н, д/н, д/н

6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Директор з
зовнiшньоекономiчної дiяльностi ВАТ "Київресурспостач"
8) дата набуття повноважень та
30.04.2013 3 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода
в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у
персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
2015 р.
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Стаж роботи (років) - 20 років.
Попередні посади: Директор з зовнiшньоекономiчної дiяльностi ВАТ "Київресурспостач".
Посадова особа займає посаду члена наглядової ради ПрАТ "Київресурспостач".
Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних данних.
1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

0
Вища

Соха Володимир Георгiйович

д/н, д/н, д/н

6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Генеральний директор ТОВ
Хенкель Баутехнiк (Україна)
8) дата набуття повноважень та
30.04.2014 3 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін
у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж роботи (років) - 16 років.
Попередні посади: Генеральний директор ТОВ Хенкель Баутехнiк (Україна).
Посадова особа займає посаду члена наглядової ради ПрАТ "Київресурспостач".
Особа не надала iнформацiї щодо року народження та згоди на оприлюднення паспортних
данних.
1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1965
Вища

Ткаленко Андрій Олександрович

д/н, д/н, д/н

6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Заступник Голови правління з
економіки ВАТ "УАТК Авіапостач"
8) дата набуття повноважень та
30.04.2014 3 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода
в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у
персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
2015 р.
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корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж роботи (років) - 22 роки.
Попередні посади: Заступник Голови правління з економіки ВАТ "УАТК Авіапостач".
Посадова особа займає посаду члена наглядової ради ПрАТ "Київресурспостач".
Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних данних.
1) посада

Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

0
Вища

Яменко Олена Вікторівна

д/н, д/н, д/н

6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Економіст ПрАТ
"Київресурспостач".
8) дата набуття повноважень та
30.04.2013 3 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода
в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у
персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж роботи (років) - 2 роки.
Попередні посади: Економіст ПрАТ "Київресурспостач".
Посадова особа займає посаду голова ревізійної комісії ПрАТ "Київресурспостач".
Особа не надала iнформацiї щодо року народження та згоди на оприлюднення паспортних
данних.
1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

0
Вища

Кравцева Олена Сергіївна

д/н, д/н, д/н

6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Заступник директора ТОВ
"Герда"
8) дата набуття повноважень та
30.04.2013 3 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода
в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у
2015 р.
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персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж роботи (років) - 2 роки.
Попередні посади: Заступник директора ТОВ "Герда".
Посадова особа займає посаду член ревізійної комісії ПрАТ "Київресурспостач".
Особа не надала iнформацiї щодо року народження та згоди на оприлюднення паспортних
данних.
1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

0
Вища

Руденко Валентина Іванівна

д/н, д/н, д/н

6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Заступник директора ТОВ
"Нордкліфф"
8) дата набуття повноважень та
30.04.2014 3 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода
в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у
персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж роботи (років) - 2 роки.
Попередні посади: Заступник директора ТОВ "Нордкліфф".
Посадова особа займає посаду член ревізійної комісії ПрАТ "Київресурспостач".
Особа не надала iнформацiї щодо року народження та згоди на оприлюднення паспортних
данних.
1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1958
Вища

Захарченко Ольга Прокопiвна

д/н, д/н, д/н

6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "Сiнега", головний
бухгалтер
8) дата набуття повноважень та
22.02.2011 Безстроково
термін, на який обрано (призначено)
2015 р.
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9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода
в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у
персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж роботи (років) - 13 років.
Попередні посади: ТОВ Сiнега головний бухгалтер.
Посадова особа займає посаду головного бухгалтера ПрАТ "Київресурспостач".
Особа не надала згоди на оприлбднення паспортних данних.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім’я, по Паспортні дані фізичної особи Кількість Від загальної
(серія, номер, дата видачі,
батькові фізичної
акцій
кількості
особи або повне
орган, який видав)* або код за
(шт.)
акцій (у
найменування
ЄДРПОУ юридичної особи
відсотках)
юридичної особи

1

2

4

5

6

7

8

9

100

0,00140900000

100

0

0

0

д/н, д/н, д/н

0

0,00000000000

0

0

0

0

Член Ревізійної комісії фізична особа
Руденко Валентина
Іванівна

д/н, д/н, д/н

0

0,00000000000

0

0

0

0

Член Ревізійної комісії фізична особа
Кравцева Олена
Сергіївна

д/н, д/н, д/н

0

0,00000000000

0

0

0

0

Директор

фізична особа
Попович Валерiй
Олександрович

Головний бухгалтер

фізична особа
Захарченко Ольга
Прокопiвна

2015 р.
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3

прості
іменні

Кількість за видами акцій
прості на привілейо- привілейопред'явника вані іменні
вані на
пред'явника

фізична особа
Бозаров Огнян Станєв

Голова Наглядової
ради

01131939

фізична особа
Андронов Олександр
Германович

Член Наглядової ради

© SMA

фізична особа
Ткаленко Сергiй
Олександрович

Член Наглядової ради

2015 р.

фізична особа
Соха Володимир
Георгiйович

Член Наглядової ради

д/н, д/н, д/н

д/н, д/н, д/н

д/н, д/н, д/н

д/н, д/н, д/н

д/н, д/н, д/н

фізична особа
Ткаленко Андрій
Олександрович

Член Наглядової ради

2

д/н, д/н, д/н

1

Член Ревізійної комісії фізична особа
Яменко Олена
Вікторівна

3

Усього:

5

0,00000000000

0,00140900000

100

0,00000000000

0,00000000000

0,00000000000

0,00000000000

0,00000000000

0

0

0

0

0

0

4

100

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

9

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій
Найменування юридичної Код за
Місцезнаходження
Кількість
Від
особи
ЄДРПОУ
акцій (шт.) загальної
прості
прості на привілейо- привілейокількості
іменні
пред'явника вані іменні
вані на
акцій (%)
пред'явника
САНСЕБАСТЬЯН ХОЛДИНГЗ
ЛIМIТЕД (НЕ 154776)

ПрАТ "Київресурспосстач

Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи

д/н

Хрисанту Милона,3, Лімасол, д/н, Кіпр

32663874 вул. М. Вовчка,14, м. Київ, Оболонський,
04073, Україна

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав паспорт

Усього:

2015 р.
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7254952

57,597

7254952

0

0

0

5085692

40,3753

5085692

0

0

0

Кількість
Від
акцій (шт.) загальної
кількості
акцій (%)
12340644

97,9723

прості
іменні
12340644

Кількість за видами акцій
прості на привілейо- привілейопред'явника вані іменні
вані на
пред'явника
0

0

0

Вид загальних зборів

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові
X

позачергові

22.04.2015
Дата проведення
Кворум зборів, %
99,9866
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження лічильної комісії.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту, результати діяльності та балансу Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження розподілу прибутку або збитків Товариства за 2014 рік,з урахуванням вимог,
передбачених законом.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не подавалися.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: збори річні.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрано головою Зборів – Поповича Валерія Олександровича та секретарем Зборів –
Сідляренко Олександру Василівну, обрано лічильну комісію у складі Якобчук Олег Євгенійович
(голова комісії) та Поживотько Володимир Борисович та Костенко Сергій Сергійович (члени
комісії).
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за
2014 рік затверджено.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік затверджено.
4. Річний звіт, результати діяльності та баланс товариства за 2013 рік затверджено.
5. Збори затвердили направити отриманий за результатами діяльності в 2014 році прибуток на
покриття збитків товариства минулих років. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не
виплачувати.
Причини, чому загальні збори не відбулися: збори відбулися.

2015 р.

© SMA

01131939

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮрхолдінгАудит»
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

32736376
вул. Татарська, 7, к. 54., м. Київ, 04107, Україна

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

3488
АПУ

30.10.2014
044-223-93-20
044-223-93-20
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту

Опис: д/н
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй
України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

30370711
вул. Нижній Вал 17/8, м. Київ, 04071, Україна

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

Серiя АВ № 581322

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

НКЦПФР

19.09.2006
(044) 591-04-00
факс (044) 482-52-14
Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис: д/н

2015 р.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВП"Магiстр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

34045290
вул. Полярна, 20, літера А, 1 поверх, оф. 6, м. Київ,
Оболонський, 04655, Україна

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Серiя АЕ №286642
НКЦПФР

10.10.2013
0445001607
0445001607
Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис: д/н

2015 р.
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11. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
Номер
Найменування органу,
реєстрації свідоцтва
що зареєстрував випуск
випуску
про
реєстрацію
випуску
1

2

29.04.2014 46/1/2014

3
НКЦПФР

Міжнарод- Тип цінного
ний
папера
ідентифікаційний
номер
4

5

Форма
Номінальна
Кількість
існування та вартість (грн) акцій (шт.)
форма випуску

6

UA4000071237 Акція проста
Бездокументарні
бездокументарн іменні
а іменна

Загальна Частка у
номінальна статутвартість
ному
(грн)
капіталі
(%)

7

8

9

10

0,25

12596055

3149013,75

100

Опис: Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових торгiвельних системах акцiї не
обертаються. Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. Акцiї Товариства не включались та не виключались з лiстiнгу фондових бiрж.
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XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку
Вiдкрите акцiонерне товариство "Українська авiацiйно-торгова компанiя "Авiапостач" пертворене з
державного пiдприємства "Укравiатехпостач" згiдно рiшення регiонального вiддiлення ФДМ України по
Києву №174 вiд 21.12.1995р. Товариство зареєстровано Солом'янскою райдеожадмiнiстрацiєю
25.12.1995р. Свiдоцтво № 01131939. Вiдповiдно до нової редакцiї Статуту Товариства, затвердженому
зборами акцiонерiв ВАТ УАТК Авiапостач вiд 03.09.2014р., статутний фонд(капiтал) Товариства
становить 3149013.75 грн., подiлений на 12596055 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25
грн. Товариство здiйснювало два випуски акцiй у документарнiй формi, але вiдповiдно до Закону України
Про акцiонернi товариства № 514-VI вiд 17.09.2008р. за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд
28.04.2010р.(протокол №3 вiд 28.04.2010р.) в 2010 Товариство здiйснило дематерiалiзацiю акцiй
змiнивши форму їх iснування на бездокументарну. У зв язку з цим Товариством отримано Свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування №375/1/10 вiд 09.06.2010р., видане
ДКЦПФР. Глобальний сертифiкат простих акцiй депоновано у ПрАТ Всеукраїнський депозитарiй цiнних
паперiв 06.08.2010р., реєстрацiйний № 375/1/10, дата оформлення - 05.08.2010р. Передача реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв вiд незалежного реєстратора ТОВ НВП Магiстр (лiцензiя ДКЦПФР
серiї АВ №520609 вiд 19.04.2010р.) до зберiгача ТОВ НВП Магiстр (лiцензiя ДКЦПФР серiї АВ 8
№533860 вiд 26.04.2010р.) була здiйснена 04.08.2010р.(акт приймання передачi реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв ВАТ Українська авiацiйно-торгова компанiя Авiапостач (код ЄДРПОУ 01131939)
вiд 04.08.2010р.) Мiжнародний код цiнних паперiв Товариства (ISIN) UA 4000071237. У 2011 роцi
товариство змiнило тип на публiчне та змiнило назву на Публiчне акцiонерне товариство "Українська
авiацiйно-торгова компанiя "Авiапостач". В 2014 році збiльшено статутний капiтал ПАТ «УАТК
«АВIАПОСТАЧ» за рахунок додаткової емiсiї акцiй iснуючої номiнальної вартостi на 1 375 000 гривень
00 копiйок (один мiльйон триста сiмдесят п’ять тисяч гривень нуль копiйок), шляхом приватного
розмiщення 5 500 000 (п’яти мiльйонiв п’ятсот тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25
гривень (нуль гривень двадцять п’ять копiйок) кожна.
Інформація про організаційну структуру емітента
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариство не має. Змiн
в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.
Інформація про чисельність працівників
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складає 22 особи.
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств
Не належить
Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями,
підприємствами, установами
Не проводить
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Пропозицій не було.
Опис обраної облікової політики
Наказом №1вiд 03.01.2014р."Про облiкову полiтику товариства на 2015 рiк" встановлено: Установить
следующие методы начисления амортизации для: основных средств - прямолинейный метод; малоценных
необоротных активов и библиотечных фондов в размере 100%-ной их стоимости в первом месяце
использования объекта; Установить срок полезного использования нематериальных активов:
компьютерной программы по учету запасов, реализации готовой продукции, расчетов по заработной
плате; компьютерной программы по налоговому учету - 5 лет; и т. д. Применять прямолинейный метод
амортизации нематериальных активов. Установить следующий метод оценки выбытия запасов: при
отпуске запасов в реализацию - метод ФИФО. В целях недопущения хищений (недостач) малоценных и
быстроизнашивающихся предметов, переданных в эксплуатацию и исключенных из состава активов,
главному бухгалтеру ужесточить контроль за выдачей таких МБП по местам эксплуатации путем
обеспечения проставления в учетных карточках подписей работников в получении МБП, отметок о
перемещении МБП между структурными подразделениями, а также составления актов на их списание в
случае непригодности к эксплуатации. Сумму резерва сомнительных долгов устанавливать на основании
классификации дебиторской задолженности за продукцию, товары, услуги по срокам ее непогашения.
Доходы и расходы предприятия признавать и начислять согласно П (С) БУ 15 "Доходы" и П (С) БУ 16
Расходы" соответственно: Доходы от предоставления услуг признавать, исходя из стадии завершенности
операции по предоставлению услуг (по определению удельного веса объема услуг , представленных на
определенную дату, в общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены).Признание доходов
оформлять актом представленных услуг. Применять в учете расходов счета классов 8 и 9 Плана счетов .
Облiк запасiв вiвся Товариством згiдно з П(С)БО №9. Придбанi запаси зараховувались на баланс за
собiвартiстю придбання, що складалась iз сум, сплачених згiдно з договором постачання за вирахуванням
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непрямих податкiв, транспортно-заготiвельних витрат; виробленi запаси Товариством за виробничою
собiвартiстю. При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу, iншому вибуттi, оцiнка їх здiйснювалась за
методом ФIФО. При вибiрковiй перевiрцi, бухгалтерськiй облiк операцiй з запасами в 2015 р. вiдповiдає
чинному законодавству. Переоцiнка залишкiв запасiв не проводилася. Для визначення оцiнки залишку
запасiв ТМЦ i вартостi реалiзованих запасiв використовувався метод "ФIФО". Станом на 31.12.2015 р.
балансова вартiсть запасiв товариства відображена в Балансі Ф1. Облiк запасiв вiдповiдає вимогам
П(С)БО № 9 "Запаси". Облiк коштiв i розрахункiв. Рух грошових коштiв по розрахунковому рахунку
пiдтверджується виписками банку та додатками до них i вiдповiдає даним бухгалтерського облiку. Облiк
касових операцiй та дотримання встановлених лiмiтiв залишку грошових коштiв в касi вiдповiдають
чинному законодавству звiтного перiоду. Станом на 31.12.2015р. Товариство мало дебiторську
заборгованiсть за товари, роботи, послуги за даними балансу(Ф№1). Вся дебiторська заборгованiсть за
реалiзованi товари та наданi послуги визнана одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї. У
фiнансових звiтах станом на 31.12.2015р. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
вiдображена за первiсною вартiстю. Станом на 31.12.2015р. Товариство мало також дебiторську
заборгованiсть за виданими авансами у сумi за даними балансу (Ф№1). Протягом 2015 року товариство
короткостроковими кредитами банкiв не користувалось Дебiторська заборгованiсть вiдображена згiдно
П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть". Кредиторська заборгованiсть вiдображена згiдно П(С)БО
№11 "Зобов'язання". Резерв сумнiвних боргiв в 2015 р. не створювався. Станом на
31.12.2015р.:Кредиторська заборгованiсть відображена в Балансі Ф1.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
Основним видом послуг, що їх надає емiтент, являються послуги оренди нежитлових
примiщень.Залежностi вiд сезонних змiн, ринкiв збуту, джерел сировини, рiвня впровадження нових
технологiй, конкурентiв, планiв розвитку, постачальникiв сировини та матерiалiв немає. Основнi ризики в
дiяльностi: економiчна криза - пiдвищення тарифiв призводить до зменшення кiлькостi орендарiв.
Вплинути на цi ризики Товаритво не може.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Згiдно Протоколiв засiдань Наглядової ради ВАТ "УАТК"Авiапостач" у 2006-2010 роках були придбанi
та проданi автомобiлi, а саме: Протокол№2 вiд 24.01.2006р.придбано Мiцубiсi Грандiс за 173958 грн.,
Протокол №2 вiд 24.02.2007р. придбано Лексус RX400 за 361829 грн., Протокол №1 вiд 10.02.2009р.
придбано Шевроле та БМВ за 114595грн. та 1405959грн., Протокол №1 вiд 16.03.2009р. проданий
Шевроле, що був придбаний 30.05.2004р. та Протокол №2 вiд 01.04.2009р. проданий БМВ, що був
придбаний 22.05.2003р.За 2010 р. Товариством було здiйснено: полiпшення будiвель адмiнiстративної та
складських, автомобiля Мiцубiсi , придбання обладнання та вибуття (лiквiдацiя непридатних для
наступного використання повнiстю амортизованих транспортера та обладнання) основних засобiв.
Господарськi операцiї придбання, полiпшення та вибуття основних засобiв, їх первiсна оцiнка
вiдображенi в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до П(С)БО № 7.Пiдприємство не
планує будь-яких значних придбань, пов"язаних з його господарською дiяльнiстю. У 2015 р. суттєвої
змiни вартостi активiв не вiдбувалось.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афілійованими особами
Правочинів з власниками істоної участі не було.
Інформація про основні засоби емітента
Бухгалтерський облiк основних засобiв i нематерiальних активiв вiдповiдає вимогам МСФЗ. Згiдно
Наказу про облiкову полiтику в товариствi, до основних засобiв вiдносяться необоротнi матерiальнi
активи вартiстю бiльше 2500,00 грн. При здiйсненнi облiку необоротних матерiальних активiв
застосуються наступнi методи нарахування амортизацiї: для основних засобiв - прямолiнiйний метод.
Облiк операцiй з реалiзацiї та iншого вибуття основних засобiв за перiод, що перевiрявся, вiдповiдає
чинному законодавству. Господарська дiяльнiсть Товариства велась з використанням власних основних
засобiв. Переважна більшість примiщення виробничих, складських та адмiнiстративної будiвель а також
окремi об єкти виробничого обладнання зданi в операцiйну оренду. У звiтному перiодi у Товариства на
правах оренди для господарської дiяльностi знаходились
три земельнi дiлянки у м.Києвi за адресами: пр-т Повiтрофлотський, 92-Б площею 3,0749га, пр-т
Повiтрофлотський площею 0,1415га, вул.Волинська, 66 площею - 0,3022га. Екологiчнi питання не
впливають на використання активiв Товариства. Планiв капiтального будiвництва, розширення або
удосконалення основних засобiв, сум видаткiв немає. У 2015 р. суттєвої змiни вартостi основних засобiв
не було.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
Погiршення загальної економiчної ситуацiї в країнi негативно впливає на роботу бiзнесових структур орендаторiв, яких стає менше. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень значний.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
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Не було
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Фiнансування Товариства здiйснюється на основi господарського розрахунку.Робочого капiталу
достатньо для поточних потреб. Шляхiв покращення лiквiдностi немає. Залучення iнвестицiй та кредитiв
не планується.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
Всi угоди, укладенi в звiтному роцi, виконанi.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
Основною метою дiяльностi Товариства є отримання прибутку вiд своєї виробничої, фiнансовогосподарської, комерцiйної та iнших видiв дiяльностi вiдповiдно до дiючого законодавства України,
задоволення на основi отриманого прибутку соцiально-економiчних потреб акцiонерiв Товариства та
залучення українських та iноземних юридичних та фiзичних осiб до активної дiяльностi по iнвестуванню
в економiку України капiталовкладень, в тому числi у вiльноконвертованiй валютi. Розширення
виробництва, реконструкцiї не планується. На дiяльнiсть емiтента в майбутньому може позитивно
вплинути стабiлiзацiя та покращення економiчної ситуацiї в країнi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
Товариство не проводить дослiджень та розробок. Витрати на дослiдження та розробки вiдсутнi.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або
його посадові особи
Товариство та його посадовi особи не виступають стороною у судових справах.
Інша інформація
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв
дiяльностi емiтента вiдсутня.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів

1.Виробничого призначення:
будівлі та споруди

Власні основні засоби
(тис.грн)
на початок
на кінець
періоду
періоду
9175
8896
8886
8626

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

Основні засоби, всього
(тис.грн)
на початок
на кінець
періоду
періоду
9175
8896
8886
8626

машини та обладнання
транспортні засоби

24
62

18
28

0
0

0
0

24
62

18
28

земельні ділянки
інші

0
203

0
224

0
0

0
0

0
203

0
224

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

машини та обладнання
транспортні засоби

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

земельні ділянки
інвестиційна нерухомість

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
9175

0
8896

0
0

0
0

0
9175

0
8896

2.Невиробничого призначення:
будівлі та споруди

інші
Усього

Опис: Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будiвлi та споруди - до повного
використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання,
вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних
характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Всi основнi засоби власнi,
орендованих засобiв немає.
Первісна вартість основних засобів: 17846 т. грн.
Ступінь зносу основних засобів: 49,85 %
Ступінь використання основних засобів: 100%
Сума нарахованого зносу: 8950 т. Грн.
Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: зміни не суттєві.
Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень немає.
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3. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов‘язань

Дата
виникнення

Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі
за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань
Опис: д/н
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Відсоток за
користування
коштами (% річних)
X

Дата
погашення

X

Непогашена
частина боргу
(тис.грн)
0

X
X

0
0

X
X

X
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X
X

0
0

X
X

X
X

X

0

X

X

X
X
X
X

188
0
542
730

X
X
X
X

X
X
X
X

X

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Кількість зборів, усього
Рік
1
2013
2
2
2014
3
3
2015
1

У тому числі позачергових
1
2
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X
X

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 (запишіть)
д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть)
д/н

X

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

ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
5
0
0
0
0
0

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб
Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так
Складу
Організації
Діяльності
Інші (запишіть)

Ні
X
X
X

Самооцінка не проводилась

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою
поставлених завдань.
д/н
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох
років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
д/н

Інше (запишіть)

4

Ні
X
X
X
X

д/н

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
д/н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)
д/н
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X

Ні
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X
X
X
X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами
та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
X
нового члена
Інше (запишіть)
д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
3
кількість членів ревізійної комісії __________
осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
1
останніх трьох років? __________
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так, створено ревізійну
комісію

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
Наглядова Виконавчий Не належить
збори
рада
орган
до
акціонерів
компетенції
жодного
органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
так
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або
так
ні
ні
ні
бюджету
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
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так
так

ні
ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні

так
так

ні
ні

ні
ні

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

так

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

ні
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Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/н

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Публікується у пресі,
Інформація
Документи
Копії
Інформація
розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів розміщується
загальнодоступній ознайомлення надаються на на власній
на загальних
інформаційній базі безпосередньо
зборах
запит
інтернетданих НКЦПФР про
в акціонерному акціонера
сторінці
ринок цінних паперів
товаристві
акціонерного
товариства
Фінансова звітність, результати
так
так
так
так
ні
діяльності
Інформація про акціонерів, які
так
так
так
так
так
володіють 10 відсотками та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
так
так
так
ні
ні
управління товариства
Статут та внутрішні документи
так
ні
так
ні
так
Протоколи загальних зборів
так
ні
так
ні
так
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
ні
ні
ні
ні
ні
осіб акціонерного товариства
так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
X
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X
X
X

так

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні)
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
д/н
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Ні
X

X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому
році?
Ревізійна комісія (ревізор)
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
д/н

Так
X

Ні
X
X
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)
д/н

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

Ні
X
X
X
X

ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох
років?
Так

Ні
X
X
X
X
X

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні)

ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:
д/н
яким органом
управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні)
д/н
укажіть яким чином
його оприлюднено:

;

ні

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року.
д/н

2015 р.

© SMA

01131939

;

