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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Директор    Отченаш А. А. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31282328 

4. Місцезнаходження: 04116, Україна, Шевченкiвський р-н, м.Київ, Старокиївська, 10 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044)593-79-81, (044)490-28-96 

6. Адреса електронної пошти: sekretar@avtoalians.com 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 25.04.2019, Затвердити рiчний звiт емiтента за 

2019 рiк. Засвiдчити достовiрнiсть рiчної iнформацiї емiтента ПрАТ "Автоальянс-XXI сторiччя" 

за 2019 рiк. 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

www.avtoalians.com 26.03.2020 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу  

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 мають бути 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 X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X 

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент  

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - емiтент у творенi юридичних 

осiб участi не приймав. 

4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - посада корпоративного секретаря 

вiдсутня. 

5. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня тому, що емiтент не зареєстрований в 

рейтинговому агентствi. 

6. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

емiтента вiдсутня тому, що емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв. 

7. Судовi справи емiтента вiдсутнi. 

8. Штрафнi санкцiї по вiдношенню до емiтента вiдсутнi. 

9. Опис бiзнесу емiтент не надає тому, що емiтент - приватне акцiонерне товариство, що 

здiйснило приватне розмiщення. 

10. Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або 

учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв): 

2)- Емiтент не здiйснював виплат будь-яких винагород або компенсацiй посадовим особам у 



разi звiльнення. 

3)Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру 

часток, паїв) вiдсутня тому, що емiтент - приватне акцiонерне товариство. 

14. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав 

за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню вiдсутня, оскiльки емiтент - 

приватне акцiонерне товариство, що здiйснило приватне розмiщення. 

15. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, повязаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню вiдсутня, оскiльки емiтент - приватне 

акцiонерне товариство, що здiйснило приватне розмiщення. 

17. Iнформацiя про цiннi папери емiтенти, наявнiсть публiчної пропаозицiї та/або допуску до 

торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру: 

2) iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня тому, що емiтент не проводив випуск власних 

облiгацiй. 

4) iнформацiя про похiднi цiннi папери , випущенi емiтентом вiдсутня тому, що емiтент не 

проводив випуск похiдних цiнних паперiв. 

5) iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй 

протягом звiтного перiоду вiдсутня тому, що емiтент не проводив викуп акцiй. 

6) власнi акцiї протягом звiтного перiоду не придбавалися. 

18. Звiт про стан обєкта нерухомостi вiдсутнiй, оскiльки емiтент не здiйснював емiсiї цiльвих 

облiгацiй. 

19. У власностi працiвникiв емiтента вiдсутнi цiннi папери крiм акцiй емiтента. 

20. У власностi працiвникiв емiтента вiдсутнi акцiї емiтента у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 

розмiру статутного капiталу. 

21. Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. 

23. Iнформацiя про дивiденди не надається тому, що в звiтному перiодi дивiденди не 

нараховувались i не сплачувались. 

24.Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: 

4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня тому, 

що емiтент не виробниче пiдприємство. 

5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня тому, що емiтент не виробниче 

пiдприємство. 

6) iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент не надає тому, що 

емiтент - приватне акцiонерне товариство, що здiйснило приватне розмiщення. 

25. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв емiтентом не здiйснювалось. 

26. Значнi правочини у звiтному роцi емiтентом не вчинялись. 

27. Значнi правочини щодовчинення яких є заiнтересованiсть - вiдсутнi. 

28.Iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтент - приватне акцiонерне товариство, що здiйснило 

приватне розмiщення. 

31.Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня тому, 

що емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв. 

33. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента не надається, тому що Товариство не укладало 

вiдповiдних угод. 

34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 

осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що Товариство не укладало 

вiдповiдних угод. 

36.  Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня тому, що емiтент не проводилось 

випуски iпотечних облiгацiй. 

37.  Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня тому, що емiтент 



не проводилось випуски iпотечних облiгацiй. 

38. 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 вiдсутня тому, що емiтент не проводилось 

випуски iпотечних цiнних паперiв. 

39. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня тому, що емiтент не проводилось 

випуски iпотечних сертифiкатиiв. 

40. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня тому, що у емiтента вiдсутнi iпотечнi 

активи.  

41. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi тому, що емiтент не проводив випуск ФОН. 

42. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня тому, що емiтент не проводив випуски 

даних цiнних паперiв. 

43. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня тому, що емiтент не проводив випуски 

даних цiнних паперiв. 

44. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не проводився тому, що емiтент не проводив 

випуски даних цiнних паперiв. 

45. Правила ФОН вiдсутнi тому, що емiтент не проводив випуски даних цiнних паперiв. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

  

3. Дата проведення державної реєстрації 

 06.02.2001 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 15357310 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 8 

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

 66.30 - Управлiння фондами 

 64.30 - Трасти фонди та подiбнi фiнансовi суб'єкти 

 66.29 - допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805 

2) IBAN 

 UA923808050000000026000440895 

3) поточний рахунок 

 UA923808050000000026000440895 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805 

5) IBAN 

 UA923808050000000026002440893 

6) поточний рахунок 

 UA923808050000000026002440893 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

строку дії 

ліцензії (за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 

управлiння активами 

iнституцiйних iнвесторiв 

(дiяльнiсть з управлiння 

активами) 

2107 22.12.2015 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 



Опис Лiцензя не пiдлягає подовженню 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Наглядова рада Голова Наглядової ради. 

Член Наглядової ради. 

Член Наглядової ради 

 

Голова Наглядової ради Отченаш 

Валерiя Анатолiївна; 

Член Наглядової ради Захожий Iгор 

Вiталiйович; 

Член Наглядової ради Отченаш Вiктор 

Анатонович. 

 

Директор Директор Директор - Отченаш Анатолiй 

Антонович. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

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

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Директор 
Отченаш Анатолiй 

Антонович 
1956 вища економiчна 43 

ПрАТ "Фондова компанiя 

"Автоальянс-iнвест", 

22926761, Президент ПрАТ 

"Фондова компанiя 

"Автоальянс-iнвест" 

21.02.2018, 

обрано на 

один рiк 

Опис: 

До призначення на посаду Директора емiтента, займав посаду Президента ПрАТ Фондова компанiя "Автоальянс-iнвест" (Україна, м. Київ, вул. 

Старокиївська, 10). Здiйснює загальне керiвництво пiдприємством у вiдповiдностi iз Статутом. Непогашеноi судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 27 рокiв. 

2 

Голова Наглядової ради 
Отченаш Валерiя 

Анатолiївна 
1980 вища економiчна 17 

ТОВ "Київська 

консалтингова група", 

21645994, Генеральний 

директор ТОВ "Київська 

консалтингова група" 

04.04.2018, 

обрано на три 

роки 

Опис: 

Як Голова Наглядової Ради емiтента здiйснює контроль за дотриманням iнтересiв акцiонерiв, керує засiданнями Наглядової ради, затверджує 

договори пiдписанi Директором у вiдповiдностi iз Статутом, за дорученням та вiд iменi Товариства пiдписує з Директором Товариства трудовий 

контракт. Винагороди в 2018 не отримувала. За звiтний перiод обiймала посаду Генерального директора ТОВ "Київська консалтингова група" 

(Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, 10). Загальний стаж керiвної роботи складає 15 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

3 

Член Наглядової ради Захожий Iгор Вiталiйович 1964 вища економiчна 34 

ПрАТ "Турбота", 30784145, 

ПрАТ "Турбота", заступник 

директора з управлiння 

об'єктами, керiвник проекту 

04.04.2018, 

обрано на три 

роки 

Опис: 

Як Член Наглядової Ради емiтента здiйснює контроль за дотриманням iнтересiв акцiонерiв. Винагороди в 2018 роцi не отримував. В звiтному 

перiодi обiймав посаду директора ПрАТ "Турбота" (Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, 10). Загальний стаж керiвної роботи складає 22 роки. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

4 Член наглядової ради Отченаш Вiктор Антонович 1962 вища юридична 38 

ДП "Либiдь", 31198163, 

Займає посаду ДП "Либiдь", 

Директор 

04.04.2018, 

обрано на три 

роки 



Опис: 

Як Член Наглядової Ради емiтента здiйснює контроль за дотриманням iнтересiв акцiонерiв. Винагороди в 2018 роцi не отримував. В звiтному 

перiодi займав посаду ДП "Либiдь" директор (Україна, м. Трускавець, Вул. Данилишиних, 50). Загальний стаж керiвної роботи складає 16 рокiв. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

5 

Головний бухгалтер 
Петрук Юлiанна 

Володимирiвна 
1969 вища економiчна 33 

ПрАТ "Автоальянс-ХХI 

сторiччя", 31282328, ПрАТ 

"Автоальянс-ХХI сторiччя", 

Головний бухгалтер 

25.04.2014, 

обрано до 

переобрання 

Опис: 

Як Головний бухгалтер емiтента здiйснює бухгалтерський, статичтичний, податковий, управлiнський облiк емiтента. Загальний стаж керiвної 

роботи складає 25 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Директор Отченаш Анатолiй Антонович 153 420 9,99003 153 420 0 

Голова Наглядової ради Отченаш Валерiя Анатолiївна 153 420 9,99003 153 420 0 

Член Наглядової ради Захожий Iгор Вiталiйович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Отченаш Вiктор Антонович 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Петрук Юлiанна Володимирiвна 0 0 0 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Товариство провадить пошук партнера для подальшої дiяльностi. Також розглядається 

доцiльнiсть виходу на зарубiжнi ринки шляхом створення пайового iнвестицiйного фонду. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

 

 Iнформацiя про розвиток емiтента. Товариство в 2018р. не розвивалось. Кошти iнвестицiйних 

фондiв що  знаходяться в управлiннi не збiльшились. Товариство винесло на розгляд загальних 

зборiв акцiонерiв питання щодо доцiльностi подальшої дiяльностi як КУА. 

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 

Укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не 

здiйснювалось. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 

Операцiї хеджування Товариством не використовуються. 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 

Цiновий ризик  

Вiдсутнiй через те, що Товариство не належить до виробничої чи реалiзуючої галузi. 

Ризик втрати лiквiдностi 

Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для 

запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до 

фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом 

планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з 

дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки 

грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

Кредитний ризик 

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент 

- дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний 

ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за 

допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди 

виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується 

дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування 

ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi. 

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi 

ризики, як: 

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; 

- непередбаченi дiї державних органiв; 

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) 

полiтики; 

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; 



- непередбаченi дiї конкурентiв. 

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. 

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний 

кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання 

затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до 

виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОАЛЬЯНС-XXI СТОРIЧЧЯ" кодекс 

корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс 

корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться. 

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося 

рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ  

"АВТОАЛЬЯНС-XXI СТОРIЧЧЯ" на фондових бiржах не торгуються. У зв'язку з цим, 

посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, 

визначенi чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного 

управлiння не застосовується. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, 

оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується 

кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 25.04.2019 

Кворум зборів 100 

Опис  

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 



Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

акцій 
X  

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити)  

 

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

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно - 



є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

Інше (зазначити) - 

 

У разі скликання, але непроведення річних 

(чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

- 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

- 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)  

 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

Отченаш Валерiя Анатолiївна X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

н/д 

Захожий Iгор Вiталiйович X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Н/Д 

Отченаш Вiктор Антонович X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Н/Д 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Так. Обрання голови Наглядової ради. Вирiшувались питання та 

приймались рiшення стосовно господарської дiяльностi 

Товариства, не вiднесенi до виняткової компетенцiї Загальних 

зборiв акцiонерiв. 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) -  



 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

- 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

- 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

 

 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту X  

Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік X  

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити) - 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
X  

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 



Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (запишіть) - 

 

Склад виконавчого органу 

 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Директор - Отченаш 

Анатолiй Анотонович. 

До компетенцiї Директора Товариства вiдносяться: 

1. Прийняття рiшень про укладення правочинiв на суму до 100 

000 (сто тисяч) грн. 

2. Представництво iнтересiв Товариства, вчинення вiд його iменi 

юридичних дiй без довiреностi 

в межах компетенцiї, визначених цим Статутом; 

3. Розпорядження коштами та майном Товариства в межах, 

визначених Статутом, рiшеннями 

Загальних зборiв та Наглядової ради; 

4. Вiдкриття рахункiв у кредитно-фiнансових установах, в тому 

числi банкiвських установах; 

5. Розробка, пiдписання всiх документiв, пов'язаних з 

господарською дiяльнiстю, вiд iменi 

Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято 

уповноваженим органом Товариства; 

6. Затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, що 

вiдносяться до п. 8.1.7.10; 

7. За погодженням з Наглядовою радою застосування,-заходiв 

матерiального та морального 

заохочення до працiвникiв Товариства; 

8. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства щодо 

здiйснення статутної дiяльностi; 

9. Видача наказiв i розпоряджень, обов'язкових для всiх 

працюючих у Товариствi. Здiйснення 

iнших юридичних дiй, видача доручення (довiреностi) на 

укладання правочинiв (договорiв, контрактiв) 

та здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства як працiвникам 

Товариства, так i iншим особам; 

10. Прийняття рiшень про пред'явлення вiд iменi Товариства 

претензiй i позовiв до юридичних i 

фiзичних осiб в Українi, а також за її межами; 

11. Видача доручень (довiреностей) на укладання правочинiв 

(договорiв, контрактiв) та 

здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства працiвникам 

Товариства; 

12. Прийняття на посади та звiльнення з посад осiб керiвного 

складу (головного бухгалтера, 

начальникiв департаментiв, вiддiлiв, секторiв), керуючих 

фондами згiдно кандидатур, погоджених 

Наглядовою Радою Товариства; 

13. Вiдповiдно до вимог цього Статуту розпорядження 

кредитами, майном, грошовими коштами, 

iншими цiнностями Товариства, приймає рiшення про введення 



або виведення з експлуатацiї 

(консервацiю, списання, лiквiдацiю) основних фондiв 

Товариства, надiляє спiльнi пiдприємства, 

залежнi (дочiрнi) пiдприємства, фiлiали та представництва 

Товариства основними фондами, обiговими 

коштами та iншими цiнностями для здiйснення ними статутної 

дiяльностi; 

14. Несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених 

на нього обов'язкiв, розподiляє 

обов'язки мiж працiвниками Товариства, керiвниками 

структурних пiдроздiлiв i визначає їх 

повноваження, може делегувати додатковi повноваження, якi 

входять до його компетенцiї, а також 

керiвникам структурних пiдроздiлiв Товариства, фiлiалiв, 

представництв; 

15. Виконання iнших функцiй, покладених на нього цим 

Статутом, рiшеннями Загальних зборiв 

акцiонерiв, Наглядової ради та внутрiшнiми документами 

Товариства. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

 

 

Примітки 

Н/Д  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 



 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

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 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні так 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)  

так 

 

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 порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 

Внутрiшнє положення про професiйну дiяльнiсть з управлiння 

активами iнститутiв спiльного iнвестування.Програма 

проведення фiнансового монiторингу. Положення про службу 

внутрiшного аудиту (контролю). Положення про органiзацiю 

системи управлiння ризиками. 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й 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 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так ні ні ні так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 



стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити) - 

 

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

востаннє? 

 Так Ні 

З 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 та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) 
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi ревiзором не 

проводилась. 

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Товариство з обмеженою 22926761 41,94439 



вiдповiдальнiстю "Фондова 

компанiя "Автоальянс - iнвест" 

2 Отченаш Анатолiй Антонович  9,99003 

3 Отченаш Катерина Георгiївна  9,1643 

4 Отченаш Валерiя Анатолiївна  9,99003 

5 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Фенiкс, К" 

22928027 9,99003 

6 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Київська 

консалтингова група" 

21645994 9,99003 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

0 0 Обмежень прав участi та 

голосування акцiонерiв на загальних 

зборах акцiонерiв емiтента немає. 

 

Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

Наглядова рада призначається Загальними зборами акцiонерiв Товариства термiном на 3 роки. 

Директор призначається Наглядовою радою Товариства термiном на 1 рiк. Головний бухгалтер 

призначається до переобрання. Винагороди та премiї, що мають бути виплаченi посадовим 

особам у разi їх зввiльнення вiдсутнi. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

 До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 

1. Пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 

про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 

загальних 

зборiв; 

2. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу 

акцiонерiв або за пропозицiєю Директора; 

3. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

4. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

5. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

6. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках,'передбачених чинним законодавством; 

7. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 

8. Затвердження умов трудового договору i (контракту), який укладатиметься з Директором 

Товариства, встановлення розмiру винагороди; 

9. Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд виконання його 

повноважень 

та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 

10. Обрання реєстрацiйної комiсiї за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 

11. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладається з ним, 

встановлення розмiру оплати його прслуг; 

12. Визначення дати складання перелiку осiб, якi мають;право на отримання дивiдендiв, порядку 



та строкiв виплати дивiдендiв вiдповiдно до чинного законодавства; 

13. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi лають бути повiдомленi про проведення 

загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного 

законодавства; 

14. Приймає рiшення про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 

15. Прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору 

про 

приєднання Товариства до акцiонерного товариства, якому належить бiльше як 90 вiдсоткiв 

простих 

акцiй Товариства i приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, 

до 

якого здiйснюється приєднання; 

16. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої 

рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 

17. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 

на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 

акцiй; 

18. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

19. Прийнятгя рiшення про обрання депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

20. Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (або особами, що дiють спiльно) 

значного пакету акцiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства; 

21. Обрання Корпоративного секретаря за пропозицiєю Голови Наглядової ради; 

22. Створення структурного пiдроздiлу/призначення окремої посадової особи для проведення 

внутрiшнього аудиту (контролю). 

23. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання,.пов'язанi з 

дiяльнiстю Товариства. 

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради не можуть вирiшуватись 

iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. 

 

До компетенцiї Директора Товариства вiдносяться: 

1. Прийняття рiшень про укладення правочинiв на суму до 100 000 (сто тисяч) грн. 

2. Представництво iнтересiв Товариства, вчинення вiд його iменi юридичних дiй без довiреностi 

в межах компетенцiї, визначених цим Статутом; 

3. Розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями 

Загальних зборiв та Наглядової ради; 

4. Вiдкриття рахункiв у кредитно-фiнансових установах, в тому числi банкiвських установах; 

5. Розробка, пiдписання всiх документiв, пов'язаних з господарською дiяльнiстю, вiд iменi 

Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом 

Товариства; 

6. Затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, що вiдносяться до п. 8.1.7.10; 

7. За погодженням з Наглядовою радою застосування,-заходiв матерiального та морального 

заохочення до працiвникiв Товариства; 

8. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства щодо здiйснення статутної дiяльностi; 

9. Видача наказiв i розпоряджень, обов'язкових для всiх працюючих у Товариствi. Здiйснення 

iнших юридичних дiй, видача доручення (довiреностi) на укладання правочинiв (договорiв, 

контрактiв) 



та здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства як працiвникам Товариства, так i iншим особам; 

10. Прийняття рiшень про пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй i позовiв до юридичних i 

фiзичних осiб в Українi, а також за її межами; 

11. Видача доручень (довiреностей) на укладання правочинiв (договорiв, контрактiв) та 

здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства працiвникам Товариства; 

12. Прийняття на посади та звiльнення з посад осiб керiвного складу (головного бухгалтера, 

начальникiв департаментiв, вiддiлiв, секторiв), керуючих фондами згiдно кандидатур, 

погоджених 

Наглядовою Радою Товариства; 

13. Вiдповiдно до вимог цього Статуту розпорядження кредитами, майном, грошовими 

коштами, 

iншими цiнностями Товариства, приймає рiшення про введення або виведення з експлуатацiї 

(консервацiю, списання, лiквiдацiю) основних фондiв Товариства, надiляє спiльнi пiдприємства, 

залежнi (дочiрнi) пiдприємства, фiлiали та представництва Товариства основними фондами, 

обiговими 

коштами та iншими цiнностями для здiйснення ними статутної дiяльностi; 

14. Несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на нього обов'язкiв, розподiляє 

обов'язки мiж працiвниками Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв i визначає їх 

повноваження, може делегувати додатковi повноваження, якi входять до його компетенцiї, а 

також 

керiвникам структурних пiдроздiлiв Товариства, фiлiалiв, представництв; 

15. Виконання iнших функцiй, покладених на нього цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв 

акцiонерiв, Наглядової ради та внутрiшнiми документами Товариства. 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 

Що стосується Звiту про корпоративне управлiння, який Товариство включило до складу Звiту 

про управлiння, то у вiдповiдностi з вимогами ст.401 Закону № 3480-IV аудиторскою фирмою - 

ТОВ "Аудиторська фiрма "БЛИСКОР ГАРАНТ" (номер в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi 0218) перевiрено iнформацiю, зазначену у пунктах 1-4  та  5-9 частини 

Звiту про корпоративне управлiння. 

Iнформацiя, яка була включена до Звiту про корпоративне управлiння у вiдповiдностi до вимог 

пунктiв  5-9 частини 3 пункту 3 статтi 401  Закону № 3480-IV та яка була включена  до складу 

Рiчного звiту з управлiння Товариства станом на 31.12.2019 року, була пiдготовлена у 

вiдповiдностi до вимог  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" пункти 5-9 

частини 3 пункту 3 статтi 401.   

 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 

 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

ТОВ "Фондова компанiя 

"Автоальянс - iнвест" 

22926761 04116, Україна, 

Шевченкiвський р-н, 

м.Київ, вул. 

Старокиївська,10 

644 153 41,94439 644 153 0 

ТОВ "Фенiкс, К" 22928027 04116, Україна, 

Шевченкiвський р-н, 

м.Київ, вул. 

Старокиївська,10 

153 420 9,99003 153 420 0 

ТОВ "Київська консалтингова 

група" 

21645994 04116, Україна, 

Шевченкiвський р-н, 

м.Київ, вул. 

Старокиївська,10 

153 420 9,99003 153 420 0 

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

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Тараненко Дмитро Григорович 136 919 8,915558 136 919 0 

Отченаш Анатолiй Антонович 153 420 9,99003 153 420 0 

Отченаш Валерiя Анатолiївна 153 420 9,99003 153 420 0 

Отченаш Катерина Георгiївна 140 739 9,1643 140 739 0 

Усього 1 535 491 99,984368 1 535 491 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 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

1 535 731 15 357 310,00 Права наданi акцiонерам вiдповiдно до вимог статей 

Закону України "Про акцiонернi товариства". 

Фактiв включення цiнних паперiв до 

бiржових спискiв фондових бiржа не 

було. 

Примітки: 

Н/Д 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.03.2001 123/1/01 ДКЦПФР UA1006091003 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

10 200 000 2 000 000 100 

Опис 
Перший випуск акцiй розмiщено на внутрiшньому ринку з метою формування початкового статутного капiталу та здiйснення статутної 

дiяльностi. 

12.07.2002 328/1/02 ДКЦПФР UA1006091003 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

10 240 000 2 400 000 100 

Опис 
Другий випуск акцiй розмiщено на внутрiшньому ринку з метою збiльшення статутного капiталу зарахунок реiнвестицiї дивiдендiв та 

здiйснення статутної дiяльностi. 

14.07.2003 328/1/03 ДКЦПФР UA1006091003 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

10 250 000 2 500 000 100 

Опис 
Третiй випуск акцiй розмiщено на внутрiшньому ринку в зв'язку з приєднанням ЗАТ "Iнвестицiйний фонд "Автоальянс-портфолiо" до 

Товариства. 

23.04.2004 225/1/04 ДКЦПФР UA1006091003 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

10 500 000 5 000 000 100 

Опис Четвертий випуск акцiй розмiщено на внутрiшньому ринку з метою збiльшення статутного капiталу та розширення статутної дiяльностi. 

15.02.2007 78/1/07 ДКЦПФР UA1006091003 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

10 1 535 731 15 357 310 100 

Опис 
П'ятий випуск акцiй розмiщено на внутрiшньому ринку з метою збiльшення гранично допустимого розмiру активiв, якими Товариство може 

управляти згiдно з чинним законодавством України, поповнення обiгових коштiв Товариства та розширення статутної дiяльностi. 

23.12.2010 78/1/07 ДКЦПФР UA1006091003 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

10 1 535 731 15 357 310 100 

Опис Шостий випуск акцiй зареєстровано у зв'язку iз змiною назви Товариства. 

 

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 



Дата реєстрації 

випуску 

Вид цінних 

паперів 

Найменува

ння органу, 

що 

зареєструв

ав випуск 

Міжнародни

й 

ідентифікаці

йний номер 

Обсяг 

випуску 

Обсяг 

розміщених 

цінних 

паперів на 

звітну дату 

(грн) 

Умови обігу та погашення 

1 2 3 4 5 6 7 

09.04.2003 Інвестиційний 

сертифікат 

бездокументарн

ий іменний 

ДКЦПФР UA100609FA

06 

10 000 000 13 808 Обiг зупинено у зв'язку з лiквiдацiєю фонду 

Опис 

Iнвестицiйнi сертифiкати Пайового iнтервального диверсифiкованого iнвестицiйногго фонду  

"Автоальянс-Портфолiо" 

 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

23.12.2010 78/1/07 UA1006091003 1 535 731 15 357 310 1 535 731 0 0 

Опис: 

Голосуючi акцiї, права голосу за якими обмежено - вiдсутнi. Голосуючi акцiї права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - вiдсутнi.   

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 

Опис 

1. Визнання та оцiнка основних засобiв. 

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн 

утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, 

надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i 

соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного 

використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких 

(для груп придбаних з 2015р.) бiльше 6000 грн. 

Основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка 

накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення 

корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки 

виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, 

перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до 

складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, 

коли припиняється визнання вiдповiдного активу. 

2. Подальшi витрати. 

Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв 

витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне 

обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, 

коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв 

визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям 

визнання активу. 

3. Амортизацiя основних засобiв. 

Основнi засоби, що складаються з декiлькох компонентiв, що мають 

рiзнi термiни корисної експлуатацiї чи тих, що приносять вигоду 

товариству рiзними способами, враховувати окремо. 

Об'єкти основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, 

оцiненi за їх собiвартiстю 

Строк корисної експлуатацiї основних засобiв визначається виходячи з 

очiкуваної корисностi активу. 

Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться 

прямолiнiйним способом виходячи з термiну корисного використання 



кожного об'єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв 

починається з моменту коли цей актив знаходиться у мiсцi та у станi, 

необхiдному для його використання у спосiб передбачений комiсiєю.  

Амортизацiю активу припиняємо на одну з двох дат, яка вiдбудеться 

ранiше: на дату, з якої актив класифiкується як утримуваний для 

продажу згiдно з МСФЗ 5 "Необоротнi активи, утримуванi для 

продажу, та припинена дiяльнiсть", або на дату, з якої припиняється 

визнання його активом. 

Розрахунок амортизацiї проводиться вiдповiдно до встановленого 

термiну експлуатацiї. 

Експлуатацiйнi витрати на основнi засоби признаються  витратами 

поточного перiоду. Витрати на капiтальний ремонт основних засобiв 

додаються до вартостi вiдповiдного активу i списуються з 

використанням лiнiйного методу протягом найменшого з термiну 

експлуатацiї або термiну дiї договору оренди. 

Прибуток або збитки вiд продажу основних засобiв розраховуються як 

рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i доходом вiд продажу i 

вiдображається в звiтi про прибутки i збитки по мiрi виникнення. 

Метод амортизацiї, термiн корисного використання i залишкова 

вартiсть щорiчно передивляються. 

Протягом 2018 року Товариство не мало нерухомостi у власностi. 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

0 10 258 

Статутний капітал (тис.грн) 15 357 15 357 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

15 357 15 357 

Опис Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть 

чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок 

впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу 

яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний 

ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, 

вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом 

Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної 

оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування 

iнструментарiю щодо його пом'якшення. 

 Результати розрахунку вартостi чистих активiв Товариства за 2019 рiк наведенi нижче:  

тис. грн. 

Активи Зобов'язання  Вартiсть чистих активiв  

(гр. 1 - гр. 2) 

10307 47 10258 

 

Результати порiвняння розмiру вартостi чистих активiв з розмiром статутного капiталу 

наведенi в таблицi нижче:  

 

тис. грн. 

Рiк Вартiсть чистих активiв Статутний капiтал Рiзниця  

(гр. 2 - гр. 3) 

2019 р. 10258 15357 - 5099 

 

 

За результатами господарської дiяльностi у 2019 роцi вартiсть чистих активiв Товариства 



менша за розмiр Статутного капiталу.      

Iнформацiя про розподiл прибутку до резервного капiталу розкрита в Примiтцi  6.18. 

 

Висновок Отже, власний капiтал Компанiї станом на 31.12.2019р. складає 10258 тис.грн., що є 

меншим вiд зареєстрованого розмiру статутного капiталу, проте  вiдповiдає вимогам 

Закону України "Про iнститути спiльного iнвестування" вiд 15.07.2012р. № 5080-VI i 

становить не менш нiж 7000 тис.грн. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 0 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 0 X X 

Опис Н/Д 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

суб'єкта малого підприємництва 

КОДИ 

Дата (рік, місяць, 

число) 
2020.01.01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Автоальянс - ХХI сторiччя" 
за ЄДРПОУ 31282328 

Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Управління фондами за КВЕД 66.30 

Середня кількість працівників, осіб: 6 



Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком 

Адреса, телефон: 04116, Шевченкiвський р-н, м.Київ, Старокиївська, 10, (044)593-79-81 

 

1. Баланс 
на 31.12.2019 p. 

Форма №1-м 

Код за ДКУД 1801006 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 0 0 

    первісна вартість 1011 122 122 

    знос 1012 (122) (122) 

Довгострокові біологічні активи  1020 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 169 222 

II. Оборотні активи    

Запаси: 1100 0 0 

    у тому числі готова продукція 1103 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 136 253 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7511 7939 

Поточні фінансові інвестиції 1160 2489 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1 2 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 10138 8196 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 10307 8418 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 15357 15357 

Додатковий капітал 1410 25 25 

Резервний капітал 1415 127 127 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5251 7130 

Неоплачений капітал 1425 (0) (0) 

Усього за розділом I 1495 20760 22639 

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування 

та забезпечення 
1595 2 0 

III. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими 1610 0 0 



зобов'язаннями 

    товари, роботи, послуги 1615 44 28 

    розрахунками з бюджетом 1620 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Інші поточні зобов'язання 1690 0 0 

Усього за розділом III 1695 44 28 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Баланс 1900 10307 8418 

 



2. Звіт про фінансові результати 
за 2019 р. 

Форма №2-м 

Код за ДКУД 1801007 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 284 296 

Інші операційні доходи 2120 44 0 

Інші доходи 2240 1359 0 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 1643 296 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (0) (0) 

Інші операційні витрати 2180 (21) (2270) 

Інші витрати 2270 (2929) (128) 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (2935) (2398) 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 0 0 

Податок на прибуток 2300 (0) (0) 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 0 0 

 

Керівник     

 

Головний бухгалтер    



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВ "АУДИТОРСЬКА  ФIРМА 

"БЛИСКОР  ГАРАНТ" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

16463676 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01042, м. Київ, бульвар Марiї 

Приймаченко, 1/27 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 0762, дата: 22.02.2018 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2018 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) Не має 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 10-04/02-16, дата: 10.02.2016 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 02.01.2020, дата 

закінчення: 06.02.2020 

12 Дата аудиторського звіту 06.02.2020 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

28 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Особа, яка здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, висловлюючи 

свою офiцiйну позицiю  щодо рiчної iнформацiї  стверджує, що, наскiльки це їй вiдомо, рiчна 

фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що 

вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 

фiнансовий стан, прибутки та збитки, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та 

об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан 

емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими воно стикається у своїй 

господарськiй дiяльностi. 

 


