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

Титульний аркуш
29.04.2020
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№1
вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Василечко Максим Зенонович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Автотранспортне
пiдприємство - 0928"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

03345863

4. Місцезнаходження емітента

76007 Iвано-Франкiвська область д/н м.Iвано-Франкiвськ
Максимовича, 11

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(03422) 6-84-25 (03422) 6-84-25

6. Адреса електронної пошти

atp.0928@ukr.net

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким
затверджено річну інформацію, або дата та рішення Рішення наглядової ради емітента
загальних зборів акціонерів, яким затверджено д/н від 29.04.2020
річну інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення
оприлюднення).

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

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання
звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до
Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку
iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію
розміщено на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

http://atp0928.if.ua
(URL-адреса

сторінки)

29.04.2020
(дата)

Зміст
Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента.

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента.
7. Судові справи емітента.
8. Штрафні санкції щодо емітента.
9. Опис бізнесу.

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

X

1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

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.

X

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою,
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а
також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

X

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

X

1) інформація про випуски акцій емітента;

X

2) інформація про облігації емітента;
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента;
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій)
такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка
розміру статутного капіталу такого емітента.

X

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

X

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками)
такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність
осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду.

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду;
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.

X

Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної
iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5
вiдсоткiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента,
оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не
включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв.
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не
мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв
емiтента.
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод
емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена
до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники.
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв
емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї
хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi,
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому
значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числiiз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не
випускав облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки
емiтент не випускав похiднi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних
паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу
цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу
за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до
складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами,
протягом звiтного перiоду.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна,
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв
економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у
емiтента вiдсутня.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у
емiтента.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала
протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складiiпотечного
покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складiiпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду
емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до
складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав
зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не
мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство
"Автотранспортне підприємство - 0928"

2. Скорочене найменування (за наявності).

ПРАТ "АТП-0928"

3. Дата проведення державної реєстрації

02.04.1999

4.Територія (область)

Iвано-Франкiвська область

5. Статутний капітал (грн.)

472700.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії

0.000

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

84

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
38.11

ЗБИРАННЯ БЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ

38.21

ОБРОБЛЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ

д/н

д/н

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

ІФФ АТ "ОЩАДБАНК"

2) МФО банку

336503

3) IBAN

UA793365030000002600830101339

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який д/н
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
5)МФО банку

д/н

6) IBAN

д/н

18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Підприємство функціонує як цілісним майновий комплекс, в своїй структурі не має
відокремлених підроздлів.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 84
Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам емiтента, не затверджена.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент до жодних об'єднань не належить.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами,
установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiїї
Товариства не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться методом подвiйного запису
господарських операцiй згiдно з дiючим планом рахункiв бухгалтерського облiку за
журнально-ордерною формою з дотриманням вимог "Положення про органiзацiю
бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi", затвердженого Постановою КМУ вiд
04.03.1993 №250 та вказiвок щодо бухгалтерського облiку в Українi, затверджених
наказом Мiнфiну України вiд 07.05.1993 №25 з наступними змiнами та доповненнями.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Основними видами дiяльностi є: - перевезення твердих побутових вiдходiв; перевезення нечистот (фiльтрату); - вiдлов бродячих тварин. Для захоронення ТПВ та
нечистот, пiдприємству надано в користування полiгон в с.Рибне.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Суттєвого придбання чи вiдчуження активiв не вiдбувалось.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Стан основних засобiв висвiтлений у відповідному розділі. Мiсцезнаходження
стацiонарних основних засобiв - на територiї бази Товариства. Екологiчнi питання
не позначаються на використаннi активiв Товариства. Щодо планiв капiтального
будiвництва - на даний час будiвництво не передбачене.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Транспортнi засоби, якими користується пiдприємство, зношенi на 95%, що негативно
відображається на ефективності та економічності роботи підприємства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фінансування діяльності підприємства здійснюється за рахунок власних коштів.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Основною стратегiєю Товариства на поточний рiк є покращення фiнансового стану,
збiльшення замовлень вiд суб"єктiв господарської дiяльностi, впровадження
аналiтичних даних щодо застосування динамiки цiн з урахуванням ринкових вiдносин.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Розробки та дослідження в звітному періоді не проводились.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
У звітному періоді не було фактів виникнення іншої інформації, істотної для оцінки
інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента.

IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Директор
Наглядова Рада

Структура
одноосібний виконавчий орган
колегіальний орган, комітети чи інші структурні елементи
не утворювались

Персональний склад
Василечко Максим Зенонович
Козак Мирослав Богданович, Воробець Ігорь Адольфович , Білоніжко Андрій
Володимирвич

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

Член Наглядової ради (акціонер)
1) Посада
Білоніжко Андрій Володимирович
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
1974
3) Рік народження
вища
4) Освіта
10
5) Стаж роботи (років)
приватний пiдприємець
6) найменування підприємства,
д/н
ідентифікаційний код юридичної особи
приватний пiдприємець
та посада, яку займав
03.12.2019 на 3 роки
7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Член Наглядової ради (акціонер)
1) Посада
Воробець Ігор Адольфович
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
1971
3) Рік народження
середньо-технiчна
4) Освіта
13
5) Стаж роботи (років)
ПРАТ "АТП-0928",
6) найменування підприємства,
03345863
ідентифікаційний код юридичної особи
Член Наглядової ради.
та посада, яку займав
03.12.2019 на 3 роки
7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.
Голова Наглядової ради (акціонер)
1) Посада
Козак Мирослав Богданович
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
1969
3) Рік народження
вища
4) Освіта
13
5) Стаж роботи (років)
ПРАТ "АТП-0928",
6) найменування підприємства,
03345863
ідентифікаційний код юридичної особи
Голова Наглядової ради
та посада, яку займав
03.12.2019 на 3 роки
7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.
Директор
1) Посада
Василечко Максим Зенонович
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
1977
3) Рік народження
вища
4) Освіта
13
5) Стаж роботи (років)
ВАТ "АТП-0928"
6) найменування підприємства,
03345863
ідентифікаційний код юридичної особи
Голова Правління
та посада, яку займав
11.09.2018 на 5 років
7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи

Головний бухгалтер
Вацеба Галина Михайлівна

д/н
3) Рік народження
д/н
4) Освіта
23
5) Стаж роботи (років)
ВАТ "АТП-0928",
6) найменування підприємства,
03345863
ідентифікаційний код юридичної особи
Головний бухгалтер
та посада, яку займав
21.10.2010 безстроково
7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає. Особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Кількість за видами акцій

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

Член Наглядової ради (акціонер)

Білоніжко Андрій Володимирович

872602

46.14988364713

872602

0

Член Наглядової ради (акціонер)

Воробець Ігор Адольфович

927720

49.06494605458

927720

0

Голова Наглядової ради
(акціонер)

Козак Мирослав Богданович

1000

0.0528876666

1000

0

Директор

Василечко Максим Зенонович

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Вацеба Галина Михайлівна

0

0

0

0

прості іменні

Привілейовані
іменні

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.
В перспективi емітент планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi.
Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд стабiльностi та узгодженостi чинного законодавства
та пiдзаконних нормативних документiв, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних
управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку
пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик,
покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для емiтента необхiдним є
розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних
результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.

2. Інформація про розвиток емітента.
Товариство є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України,
створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів
України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", інших нормативно-правових актів
України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.
Товариство засноване відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по ІваноФранківській області шляхом перетворення Державного підприємства "Комунальне автотранспортне підприємство
- 0928" у Відкрите акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство - 0928" і є правонаступником всіх
майнових прав та обов'язків Державного підприємства "Комунальне автотранспортне підприємство - 0928".
За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від "21" жовтня 2010 року, на виконання вимог Закону
України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008р. змінено тип Товариства з Відкритого акціонерного
товариства на Приватне акціонерне товариство. У зв'язку з цим змінено найменування Товариства з Відкритого
акціонерного товариства "Автотранспортне підприємство - 0928" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 0928". У зв'язку зі зміною найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-0928" зберігає за собою права та обов'язки Відкритого
акціонерного товариства "Автотранспортне підприємство - 0928".
Товариством на постiйнiй основi проводиться робота щодо покращення своїх внутрiшнiх органiзацiйних умов
дiяльностi. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення пiдприємства, пiдвищення
зацiкавленостi працiвникiв у результатах своєї дiяльностi, пiдвищення умов їх працi та покращення матерiальнотехнiчної бази виробничої дiяльностi.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо
похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів,
зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
У звiтному перiодi емiтент не укладав деривативiв та не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду
прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Спеціального документу, яким би описувалися завдання та політика щодо управління фінансовими ризиками у
емітента не затверджено. Управлінський персонал приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні
знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. Операції хеджування не використовуються.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного
ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Фінансово-господарська дiяльнiсть емітента не має значної схильностi до цiнових ризикiв, ризику лiквiдностi
та/або ризику грошових потокiв. Емітент має деяку схильність до кредитного ризику, який виражається в
отриманні можливих збитках у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Водночас
результати проведеного аналізу показників ліквідності емітента свідчать, що виконується мінімальна умова
фінансової стабільності, наявні оборотні активи покривають суму короткострокових зобов'язань.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Емітент не має власного кодексу корпоративного управління.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно
вирішив застосовувати
Емітент не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Емітент затосовує практику корпоративного управління в межах визначених законодавством вимог.

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
д/н

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )
Вид загальних зборів

Опис

Річні

Позачергові
X

03.12.2019
Дата проведення
99.337
Кворум зборів
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Про порядок (процедуру) проведення загальних .
3. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, звiту Директора.
4. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.
5. Про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2018 рiк.
6. Про внесення змiн до статуту Товариства.
7. Про внесення змiн до внутрiшнього Положення про Наглядову Раду Товариства.
8. Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради Товариства.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
10. Про отримання Товариством в ПАТ АКБ "Львiв" кредитiв в межах Генерального договору.
11. Про передачу в iпотеку ПАТ АКБ "Львiв" в забезпечення нерухомого майна Товариства.
12. Про надання повноважень на укладення договорiв з ПАТ АКБ "Львiв".
За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами акцiонерiв було вирiшено:
1) ООбрати лiчильну комiсiю в кiлькостi трьох осiб в складi, запропонованому Головою Зборiв.
2) Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборiв, запропонований Головою Зборiв.
3) Прийняти до уваги звiт Директора та звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 роцi.
4) Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк.
5) Вiдмовитись вiд нарахування та виплати дивiдендiв, чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018
роцi не розподiляти (залишити нерозподiленим).
6) Внести змiни та затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити Голову та Секретаря
Зборiв пiдписати нову редакцiю Статуту.
7) Внести змiни та затвердити внутрiшнє Положення про Наглядову Раду Товариства у новiй редакцiї.
8) Припинити повноваження членiв дiючого складу Наглядової ради, а саме: Козак М.Б., Воробець I.А.,
Гарасимчук I.В. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рiшення Загальними зборами.
Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки: Козак М.Б., Воробець I.А., Бiлонiжко А. В.
9) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть учинятися Товариством
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення, характер яких пов'язаний з
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, з сукупною граничною вартiстю 50 млн.грн. та
iндивiдуальною вартiстю кожного такого правочину не вище нiж 15 млн.грн. за умови їх попереднього
погодження Наглядовою Радою.
10) Надати згоду на отримання Товариством кредитiв у АТ АКБ "Львiв" в межах Генерального договору.
Укласти Генеральний договiр з АТ АКБ "Львiв" з максимальним лiмiтом заборгованостi (кредитування) у
АТ АКБ "Львiв" на суму не бiльше 1 000 000 (один мiльйон) доларiв США або еквiвалент в iнших валютах
в т.ч. гривнi згiдно офiцiйного курсу НБУ на дату укладення Генерального договору термiном на 120
мiсяцiв з метою придбання основних засобiв та поповнення обiгових коштiв.
11) Передати в iпотеку АТ АКБ "Львiв" в забезпечення за зобов'язаннями за Генеральним договором
адмiнiстративно-господарськi будiвлi (адмiнiстративний корпус лiтера А, ремонтно-механiчна майстерня
лiтера Б, гараж лiтера В, побутовий корпус прохiдна лiтера М, кузня лiтера И) загальною площею 1023,9
кв.м. за адресою: м. Iвано-Франкiвськ, вул. Максимовича, 11.
12) Надати повноваження на укладення вiдповiдного Генерального договору, кредитних договорiв,
договору iпотеки з АТ АКБ "Львiв", а також всiх необхiдних документiв, пов'язаних з умовами
кредитування, директору Товариства Василечку Максиму Зеноновичу на його власний розсуд, без
необхiдностi додаткового погодження (попереднього або наступного).

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у
звітному році ?
Так
X

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
д/н

Ні
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих
X
акцій
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
д/н
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Інше
Надання згоди на вчинення значних правочинів.

Ні
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10
і більше відсотків голосуючих акцій товариства
Інше (зазначити) д/н

Так
X

Ні
X
X

д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : У звітному

періоді така ситуація не виникала.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
У звітному періоді така ситуація не виникала.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради
Козак Мирослав Богданович

Незалежний член
наглядової ради
Так*
Ні*
X

Воробець Ігор Адольфович

X

Білоніжко Андрій Володимирович

X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Посадова особа наділена повноваженнями та
виконує обов'язки у відповідності до Статуту і
внутрішніх документів емітента компетентно та
ефективно.
Посадова особа наділена повноваженнями та
виконує обов'язки у відповідності до Статуту і
внутрішніх документів емітента компетентно та
ефективно.
Посадова особа наділена повноваженнями та
виконує обов'язки у відповідності до Статуту і
внутрішніх документів емітента компетентно та
ефективно.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
Засідання Наглядової ради проводились з питань скликання загальних зборів акціонерів та по питаннях фінансовогосподарської діяльності емітента.
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність
наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:
Попереднє самостійне вивчення питання, залучення фахівців та незалежних експертів, обговорення.
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
Так
Ні
З питань аудиту
X
З питань призначень
X
З винагород
X
Інші (запишіть)
Комітети не створювались

Персональний склад комітетів
д/н
д/н
д/н
д/н

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:
д/н
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Комітети не створювались. Оцінка не проводилась.
Оцінка роботи
наглядової ради

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
позитивна

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть) д/н
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
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
було обрано нового члена
Інше (запишіть) д/н

X

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

Ні
X
X
X

X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Персональний клад виконавчого органу

Директор Василечко Максим Зенонович

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 фінансовогосподарській діяльності
товариства.
Оцінка роботи виконавчого
органу

Функціональні обов'язки
Директор виконує функції, покладені на нього як на керівника
підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з
ним трудового договору (контракту). До компетенції Директора
відносяться усі питання поточної діяльності Товариства окрім
тих, що згідно законодавства України, Статуту та внутрішніх
нормативних актів Товариства віднесені до компетенції
Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства. Загальні збори
можуть винести рішення про передачу до компетенції Директора
частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної
компетенції. Директор у процесі виконання своїх функцій має
право без довіреності виконувати дії від імені Товариства.

Виконавчий орган є одноосібним, засідання не проводяться. Всі рішення
приймаються одноосібно шляхом видачі наказів та розпоряджень.

позитивно

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
д/н

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:
Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління
ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю
використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:
1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка
дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу,
підтвердження і простежування).
Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.
Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики
виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі
фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та
піддаються наступним фінансовим ризикам:
ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання, складається з ризику
процентної ставки і цінового ризику;
ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності
(дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за
більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань
контрагентами (дебіторами).
Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:
- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.
Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації
ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.
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?
Загальні
Не належить до
Наглядова
Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності
Так
Ні
Ні
Ні
(стратегії)
Затвердження планівдіяльності (бізнес-планів)
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або
Так
Ні
Ні
Ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та
Так
Ні
Ні
Ні
членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та
Так
Ні
Ні
Ні
членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та
Так
Ні
Ні
Ні
членів ревізійної комісії
Визначення розмірувинагороди для голови
Так
Ні
Ні
Ні
тачленів виконавчого органу
Визначення розмірувинагороди для головита
Так
Ні
Ні
Ні
членів наглядової ради
Прийняття рішення пропритягнення до
майновоївідповідальності членіввиконавчого
Так
Ні
Ні
Ні
органу

Прийняття рішення прододаткову емісію акцій
Прийняття рішення провикуп, реалізацію
тарозміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфліктінтересів

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?
(так/ні ) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)Так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
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 порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X

X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних
Національної
комісії з цінних
Інформація
Документи
Інформація
паперів та
Копії
розміщуєтьс
надаються для
розповсюд
фондового ринку
документів
я на
Інформація про діяльність
ознайомлення
жується на
про ринок цінних
надаються
власному
акціонерного товариства
безпосередньо
загальних
паперів або через
на запит
веб-сайті
в акціонерному
зборах
особу, яка
акціонера акціонерного
товаристві
провадить
товариства
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
Ні
Ні
Так
Ні
Ні
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 5 відсотків та
Ні
Ні
Так
Ні
Ні
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Ні
Ні
Так
Ні
Ні
управління товариства
Протоколи загальних зборів
Ні
Ні
Так
Ні
Ні
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
Ні
Так
Ні
Ні
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Ні
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні

Не проводились взагалі
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Інше (зазначити) д/н
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?
Так
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10
відсотками голосуючих акцій
Інше (запишіть) д/н

X

Ні
X

Ні
X
X
X
X

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета
акцій емітента
Ідентифікаційний код згідно з
Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
Повне найменування юридичної особи формувань (для юридичної особи
Розмір частки
власника (власників) або прізвище, ім'я, по
- резидента), код/номер з
акціонера (власника)
№ з/п
батькові (за наявності) фізичної особи - власника торговельного, банківського чи
(у відсотках до
(власників) значного пакета акцій
судового реєстру, реєстраційного статутного капіталу)
посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи (для
юридичної особи - нерезидента)
1
2
3
4
1
Воробець Ігор Адольфович
д/н
49.065
2
Білоніжко Андрій Володимирович
д/н
46.15

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

Кількість акцій з
обмеженнями

1

2

1890800

Опис

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження
4

3
Набуття чинності змін до Закону України "Про
76707
12.10.2014
депозитарну систему України".
Згідно Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які
були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної
установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від
власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних
паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. З 12.10.2014 р. якщо власник цінних
паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про
обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ
належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій
депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах
емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Наглядова рада складається з 3 членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 роки простим
голосуванням з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються
акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким
акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його
обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження
відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту
отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний
член Наглядової ради. Таке повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно
містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я,
по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно
належить). Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або членом Ревізійної комісії
Товариства. Членом Наглядової Ради не може бути особа, які згідно законодавства України не може бути
посадовою особою органів управління Товариства.
Директор обирається Загальними зборами акціонерів Товариства строком на 5 років. Директор виконує свої
обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 5 років з моменту обрання). Після
закінчення зазначеного терміну повноваження Директора залишаються дійсними до обрання Загальними зборами
нового Директора або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом. Директором не можуть
бути члени Наглядової ради, члени Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України
не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.
Директор може бути достроково відкликаний Загальними зборами незалежно від причин такого відкликання. Без
рішення Загальних зборів повноваження Директора припиняються: 1)
за його бажанням за умови письмового
повідомлення про це Наглядової ради Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків
Директора за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до
покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора; 4) в разі смерті, визнання його
недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
У випадку припинення повноважень Директора без рішення Загальних зборів Наглядова Рада зобов'язана
одночасно прийняти рішення про обрання Виконуючого обов'язки Директора - особи, яка здійснюватиме
повноваження Директора до його обрання Загальними зборами.
Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності
товариства або на визначений період, але не більше ніж на п'ять років. Ревізійна комісія діє у порядку,
визначеному законодавством України, Статутом, Положенням про Ревізійну комісію та іншими внутрішніми
нормативними актами Товариства. Ревізійна комісія діє в складі 3 членів, які обираються Загальними зборами
акціонерів простим голосуванням з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Обрані члени
Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення
терміну їх повноважень або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. Членами
Ревізійної комісії Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, Директор Товариства та інші особи, яким
згідно з законодавством України заборонено бути ревізором чи членами ревізійної комісії.

9) повноваження посадових осіб емітента
Посадові особи емітента наділені повноваженнями у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації,
зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації,
зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
про надання впевненості щодо звіту з корпоративного управління
ПрАТ" АТП-0928"за 2019 рік
Акціонерам та керівництву ПрАТ"АТП-0928"
для подання Національній комісії
з цінних паперів та фондового ринку
Ми звертаємо увагу, що Звіт з корпоративного управління був складений відповідно до ст. 401 Закону
України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV та Принципів корпоративного
управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955, Статуту Товариства, Мiжнародних стандартiв
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних
стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту
рiшенням АПУ вiд 08.06.2018 року №361 , та з урахуванням iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть
учасникiв Фондового ринку.
Висловлення думки щодо інформації зазначеної у "Звіті про корпоративне управління"
Ми перевiрили iнформацiю зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ " АТП-0928" складеного на
31грудня 2019 року за 2019 рiк, а саме:
- щодо зазначених посилань на внутрiшнi документи ПрАТ " АТП-0928" з органiзацiї корпоративного управлiння ;
- щодо наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння;
- щодо наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПрАТ " АТП-0928" та щодо
iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiшення;
- щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу ПрАТ
" АТП-0928" , їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях.
Ми пiдтверджуємо зазначену iнформацiю, щодо вище вказаних питань. Ми вважаємо, що отримали достатнi та
вiдповiднi докази для висловлення нашої думки . На нашу думку iнформацiя зазначена у Звiтi про корпоративне
управлiння ПрАТ " АТП-0928" щодо таких питань, як:
- щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;
- щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;
- щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах емiтента;
- щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;
- щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента у всiх суттєвих аспектах виходячи зi встановлених
критерiїв є достовiрною та викладено емiтентом згiдно вимог ч. 3 статтi 40 та статтi 401 Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок" вiд вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями.
На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати,
що ПрАТ " АТП-0928" не дотримався в усiх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статтi 40 та статтi 401 Закону України
"Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями та
Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 року №955.
Виконання Товариством значних правочинів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"
Аудиторами виконані процедури щодо перевірки дотримання Товариством вимог законодавства стосовно
виконання значних правочинів, які відповідно до статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" визнано
значними, що складають 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності.
За результатами проведеної перевірки у звітному періоді аудиторами не виявлено порушень дотримання вимог
законодавства про виконання значних правочинів.
Стан корпоративного управління .
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту
відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформувати
судження щодо відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам п.3 ст.40 Закону України
"Про цінні папери та фондовий ринок " та вимогам Статуту а саме:
"
товариство у своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Товариство не
користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим
кодексом корпоративного управління. Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в
своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Інформація щодо відхилень від положень
кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного
управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.
"
у звітному періоді товариство не скликало загальнi збори акцiонерiв, 03 грудня 2019 року скликані
позачергові збори на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту товариства про порядок проведення
загальних зборів,про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора ,про

припинення повноважень та обрання ченів Наглядової Ради,про внесення змін до внутрішніх положень
Товариства.
"
відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав
акціонерів. Наглядова Рада обирається Загальними зборами .У звітному періоді прийнято рішення про
припинення членів діючого складу Наглядової ради та обрання членів Наглядової Ради на срок 3 роки у новому
складі..
"
система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок,
забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний
та бухгалтерський контроль.
У Товаристві відсутній комітет з внутрішнього аудиту, посада
внутрішнього аудитора та Ревізор.За
результатами перевірки стану внутрішнього контролю можна зробити висновок, що система внутрішнього
контролю не здійснює заходи по попередженню, прогнозуванню та усуненню ризиків для бізнесу в інтересах
власників Товариства так як система внутрішнього контролю відсутня.
Статут Товариства містить положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про
укладання договорів, враховуючі їх суму, від імені Товариства.
Акціонери можуть отримати інформацію про діяльність Товариства на Загальних Зборах, з інформації, яка
оприлюднюється в загальній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
та з документів, які надаються безпосередньо в Товаристві.
Аудиторська перевірка проводиться один раз на рік. Наглядова Рада приймає рішення про затвердження
незалежного аудитора (аудиторської фірми) .
На нашу думку iнформацiя, щодо переліку осіб ,які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента ,щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах а також порядок
призначення ,звільнення та повноваження посадових осіб викладена в звiтi про корпоративне управлiння
приватного акцiонерного товариство "АТП-0928" достовірно.
Інформація про стан корпоративного управління не мiстить суттєвих викривлень, пiдготовлена правильно в усiх
суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовних критерiїв Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд
23.02.2006 року №3480-IV, Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI.
Відповідальність замовника
Управлінський персонал Приватного акціонерного товариства ПрАТ "АТП-0928 "несе відповідальність за
підготовку та достовірне представлення річних звітних даних за 2019 рік. Ця відповідальність охоплює розробку,
впровадження та підтримання внутрішнього контролю, який стосується підготовки річних звітних даних, які не
міститимуть суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо Звіту про корпоративне управління на основі отриманих нами
доказів.
Ми провели наше завдання з надання впевненості відповідно з вимогами Закону України "Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017р. № 2258-VIII та Міжнародним стандартом завдань з надання
впевненості № 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової
інформації", виданого Радою з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості. Цей стандарт вимагає від
нас планування й виконання завдання для отримання достатньої впевненості в тому що при складанні Звіту з
корпоративного управління емітент дотримався в усiх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статтi 40 та статтi 401 Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями
та Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 року №955.
Головною метою виконання завдання з надання впевненості є висловлювання аудитором (практиком) висновку
щодо результатів оцінки або порівняння предмету завдання з відповідними критеріями.
Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для
отримання достатніх й прийнятних доказів як частину процесу завдання, який передбачає:
"
Отримання розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання;
"
Оцінку прийнятності використаних методів та політики підготовки Звіту з корпоративного управління
емітента, а також прийнятності оцінок зроблених ПрАТ "АТП-0928"та оцінку загального подання річних звітів
емітента.
"
Оцінку на основі цього розуміння ризиків того, що інформація з предмету перевірки може бути суттєво
викривлена;
"
Дії у відповідь на оцінені ризики, включаючи розробку загальних дій у відповідь і визначення характеру,
часу й обсягу подальших процедур;
"
Виконання подальших процедур, пов'язаних із ідентифікованими ризиками, із застосуванням поєднання
перевірки, спостереження, підтвердження, повторного обчислення, повторного виконання, аналітичних процедур
та запиту. Такі подальші процедури включають процедури по суті, в тому числі отримання підтвердної інформації
з джерел, які не залежать від відповідальної сторони, та тести ефективності функціонування заходів контролю.
Оцінюючи ризики, ми розглянули заходи внутрішнього контролю,доречні до підготовки звіту;
"
Оцінку достатності та прийнятності доказів.
Ми вважаємо що отримали достатні та відповідні докази для висловлення думки.
Основні відомості про договір на проведення аудиту
Основні відомості про аудиторську фірму:
повне найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "Івано-Франківськ-аудит"
свідоцтво про внесення в реєстр № 001060 видане Аудиторською палатою України;

свідоцтво пр відповідність системи контролю якості
видане Аудиторською палатою України
чинне до 31 грудня 2021 року
місцезнаходження
76019 м.Івано-Франківськ вул.П.Мирного, 8
телефон 0(3422) 4 50 32
Аудиторську перевірку звіту з корпоративного управління Приваптного акціонерного товариства " АТП-0928"за
2019 рік здійснено на підставі укладеного договору про надання аудиторських послуг № 45 від 10.03.2020 року.
Аудиторську перевірку розпочато 21квітня 2020 року та закінчено 24 квітня 2020 року.
Директор аудиторської фірми
"ІФ-аудит"(сертифікат № 001422)

М. Мосійчук

"24" квітня 2020 року
76019, м.Івано- Франківськ, вул.П.Мирного,8

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

Кількість за видами акцій

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

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

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

Воробець Iгор Адольфович

927720

49.06494605458

927720

0

Бiлонiжко Андрiй Володимирович

872602

46.14988364713

872602

0

1800322

95.214829701714

1800322

0

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження

Усього

прості іменні

привілейовані
іменні

Кількість за видами акцій

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав
за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками
фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за
такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню
пакета акцій

№ з/п

Дата отримання
інформації від
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
Центрального
особи або найменування юридичної особи
депозитарію цінних
власника (власників) акцій
паперів або акціонера

Ідентифікаційний код юридичної особи резидента або код/номер з торговельного,
банківського чи судового реєстру,
реєстраційного посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи - нерезидента
4
д/н

Розмір частки
Розмір частки
акціонера до зміни (у акціонера після зміни
відсотках до
(у відсотках до
статутного капіталу) статутного капіталу)

1
2
3
5
6
1
24.12.2019
Білоніжко Андрій Володимирович
0.837
46.150
Зміст інформації в описовій формі
Емітентом 24.12.2019 отримано від уповноваженої особи Білоніжко Андрія Володимировича інформацію про набуття права власності на значний пакет простих іменних акцій
емітента у розмірі 46,14988 % від їх загальної кількості .

X. Структура капіталу
Права та обов'язки

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

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість
(грн)

1

2

3

4

5

0.25

Акцiонери наділені загальними
правами та обов'язками,
визначеними чинним
законодавством. Зокрема акцiонери
Товариства мають право: брати
участь в управлiннi акцiонерним
Товариством (через участь та
голосування на Загальних зборах
особисто або через своїх
уповноважених представникiв);
обирати та бути обраними до органiв
управлiння Товариством; вимагати
(при володiннi бiльш як 10% акцiй
Товариства) скликання позачергових
Загальних зборiв чи перевiрки
зовнiшнiм аудитором фiнансовогосподарської дiяльностi
Товариства; брати участь у розподiлi
прибутку Товариства та одержувати
його частку (дивiденди) у порядку,
визначеному законодавством
України та внутрiшнiми
нормативними документами
Товариства; отримувати будь-яку
iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства, якщо така iнформацiя не
носить характеру iнформацiї з
обмеженим доступом
(конфiденцiйної або таємної);
користуватися переважним правом
на придбання додатково випущених
Товариством акцiй; вiльно
розпоряджатися акцiями Товариства

Публічна пропозиція та допуск до
торгів на фондовій біржі не
здійснювались .

Акції прості іменні

1890800

у порядку, вставновленому
законодавством України; отримання,
у разi лiквiдацiї, частини майна
Товариства або вартостi частини
майна. Акцiонери Товариства
зобов'язанi: - дотримуватися норм
статуту Товариства та внутрiшнiх
нормативних документiв
Товариства; - виконувати рiшення
Загальних зборiв та iнших органiв
управлiння Товариства, виданi в
межах наданих їм повноважень; сприяти Товариству у здiйсненнi
ним статутної дiяльностi,
пiдвищенню його прибутковостi та
ефективностi дiяльностi; - оплатити
повну номiнальну вартiсть акцiй у
розмiрi, порядку, коштами
(засобами) та термiни, передбаченi
цим Статутом i рiшеннями загальних
зборiв; - не розголошувати
iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства, що складає комерцiйну
таємницю та носить конфiденцiйний
характер; - брати участь у
забезпеченнi Товариства необхiдною
для його дiяльностi iнформацiєю та
iншими матерiальними i
нематерiальними ресурсами; виконувати свої зобов'язання щодо
Товариства; - нести iншi обов'язки,
встановленi Статутом Товариства та
передбаченi законодавством
України.
Примітки

д/н

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

03.12.2010

55/09/1/10

Івано-Франківське
територіальне
управління ДКЦПФР

UA4000113575

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

0.25

1890800

472700.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Акції перебувають в обігу на внутрішньому вторинному неорганiзованому ринку ЦП. Лiстинг не проводився. Додаткові емісії в звітному періоді не здійснювалися.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
емітента
Кількість за видами акцій

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

1

2

3

4

5

Воробець Ігор Адольфович

927720

49.06494605458

927720

0

Білоніжко Андрій Володимирович

872602

46.14988364713

872602

0

Усього

1800322

95.21482970171

1800322

0

прості іменні

Привілейовані
іменні

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

1

2

3

03.12.2010
Опис

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна кількість
голосуючих акцій
(шт.)

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

4

5

6

7

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

0

0

55/09/1/10
UA4000113575
1890800
472700.00
1814093
У емітента відсутня інформація про існування обмежень права голосу щодо голосуючих акцій на звітну дату.

XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних
засобів
1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
573.000
740.000

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000
0.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
573.000
740.000

- будівлі та споруди

120.000

73.000

0.000

0.000

120.000

73.000

- машини та обладнання

240.000

259.000

0.000

0.000

240.000

259.000

- транспортні засоби

0.000

87.000

0.000

0.000

0.000

87.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

213.000

321.000

0.000

0.000

213.000

321.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

573.000

740.000

0.000

0.000

573.000

740.000

- інші

Пояснення : У емiтента немає орендованих основних засобiв. Всi наявнi основнi засоби
є виробничого призначення.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

6910

5170

Статутний капітал (тис.грн.)

473

473

473
473
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України
Опис
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів)
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань
перед іншими особами
Розрахункова вартість чистих активів(6910.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(473.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець
року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Кредити банку, у тому числі :
Х
0.00
Зобов'язання за цінними паперами
Х
0.00
у тому числі за облігаціями (за кожним
Х
0.00
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
випуском):
За векселями (всього)
Х
0.00
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Х
1164.00
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Інші зобов'язання та забезпечення
Х
10057.00
Усього зобов'язань та забезпечень
Х
11221.00
Опис У звiтному перiодi загальна сума зобов'язань емiтента збiльшилась.

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
Х
Х

Дата
погашення

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

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

Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фiрма "IФ-аудит"

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

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

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

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Публiчне акцiонерне товариство
30370711
04107 УКРАЇНА д/н м. Київ вул.Тропініна, 7-Г
Рішення № 2092
НКЦПФР

01.10.2013
(044) 363-04-00
(044) 363-04-00
Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Особа виконує функції центрального депозитарію у відповідності до
чинного законодавства.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
22196268
76000 УКРАЇНА д/н Iвано-Франкiвськ П. Мирного, 8
001060
Аудиторська палата України

15.12.2005
(03422) 450-32
(03422) 450-32
аудиторська діяльність
Здійснює аудит фінансової звітності

Державна органiзацiя (установа, заклад)
21676262
03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
DR/00002/ARM
НКЦПФР

18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Подання звітності до НКЦПФР

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
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
Опис

Державна органiзацiя (установа, заклад)
21676262
03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
DR/00001/APA
НКЦПФР

18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку
Оприлюднення регульованої інформації

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Автотранспортне
підприємство - 0928"
Територія IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарюванняПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ЗБИРАННЯ БЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ
Середня кількість працівників84
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 76007 Iвано-Франкiвська область м.Iвано-Франкiвськ Максимовича,
11, т.(03422) 6-84-25
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

2020

Коди
01
01
03345863
2601010000
111
38.11

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001
Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

51

49

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

62
11
-573
4963
4390
---

62
13
-740
5832
5092
---

1030

--

--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

---51
675

---293
1082

1100

106

154

1101
1110

106
--

154
--

1125

11827

16410

1130

--

--

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс

1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190
1195

46
46
8
-637
9
628
290
-12914

--29
-456
4
452
--17049

1200

--

--

1300

13589

18131

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400

473

473

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

--4144
553
--5170

--4144
2293
--6910

1500

309

298

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1525
1595

----309

----298

1600

--

--

1610

--

--

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1615
1620
1621
1625
1630
1660
1665
1690
1695

5698
267
-78
314
-80
1673
8110

7112
866
-127
421
-21
2376
10923

1700

--

--

Баланс

1900

13589

18131

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

Д/н
Директор

________________

Василечко Максим Зенонович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Вацеба Галина Михайлівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Автотранспортне
підприємство - 0928"

за ЄДРПОУ

2020

Коди
01
01
03345863

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітнийперіод

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

40546

31648

2050

(35104)

(31949)

2090

5442

--

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
1518
(3372)
(1378)
(122)

(301)
5191
(2886)
(1209)
(128)

2190

2088

667

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(--)
-4
30
(--)
(--)
(--)

(--)
--16
(--)
(--)
(9)

2290

2122

674

2295
2300

(--)
-382

(--)
-121

2305

--

--

2350

1740

553

2355

(--)

(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітнийперіод

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

-1740

-553

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітнийперіод

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
17321
12026
2613
724
7292
39976

За аналогічний
період попереднього
року
4
15208
9581
2089
749
8545
36172

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За звітнийперіод

2
2600
2605
2610

3
1890800
1890800
0.92024540

За аналогічний
період попереднього
року
4
1890800
1890800
0.29246880

2615

0.92024540

0.29246880

2650

--

--

Д/н
Директор

________________

Василечко Максим Зенонович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Вацеба Галина Михайлівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Автотранспортне
підприємство - 0928"

за ЄДРПОУ

2020

Коди
01
01
03345863

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2019 рік
Форма № 3

Код за ДКУД
Стаття

1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження від операційної оренди
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Д/н

1801004
Код
рядка

За звітнийперіод

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

43792

34391

3005
3006
3010
3011
3040
3095

--1818
1818
48
161

--6170
6170
28
17

3100

(25655)

(23892)

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3190
3195

(9685)
(2564)
(6966)
(41)
(4279)
(2646)
(--)
949

(7557)
(2068)
(6176)
(117)
(3794)
(2265)
(--)
913

3200

--

--

3205

--

--

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(1130)
(--)
(--)
-1130

(619)
(--)
(--)
-619

3300

--

--

3305
3340

---

---

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

-(--)
(--)
--181
637
-456

-(--)
(--)
-294
343
-637

Директор

________________

Василечко Максим Зенонович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Вацеба Галина Михайлiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Автотранспортне
підприємство - 0928"

2020

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
03345863

Звіт про власний капітал
за 2019 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Код за ДКУД

1801005

НерозЗареєстподілерований Капітал ДодатРезерний
Неопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
473
--4144
553
----

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

473

--

--

4144

553

--

--

5170

4100

--

--

--

--

1740

--

--

1740

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--473

----

----

--4144

-1740
2293

----

----

-1740
6910

________________

Василечко Максим Зенонович

(підпис)

Головний бухгалтер

10
5170

4005

д/н
Директор

Всього

________________
(підпис)

Вацеба Галина Михайлiвна

XVI. Твердження щодо річної інформації
Посадові особи емітента, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, офіційно
підтверджують, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів
бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий
стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої
фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про
розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його
контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони
стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
Дата
інформаційній базі даних
виникнення
Національної комісії з
події
цінних паперів та фондового
ринку або через особу, яка
провадить діяльність з
оприлюднення регульованої
інформації від імені
учасників фондового ринку
1
2
03.12.2019

04.12.2019

03.12.2019

04.12.2019

03.12.2019

04.12.2019

24.12.2019

25.12.2019

24.12.2019

25.12.2019

Вид інформації

3
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів
Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами,
що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та
її афілійованим особам, пакета у розмірі 50 і більше відсотків
простих акцій акціонерного товариства
Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами,
що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та
її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

