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


Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03115436
4. Місцезнаходження: 20700, Україна, Черкаська обл., Смiлянський р-н, м. Смiла, вул. В.Гордiєнко, 108
5. Міжміський код, телефон та факс: (04733) 4-20-83;, (04733) 4-20-83
6. Адреса електронної пошти: info@smelatp17128.pat.ua;smela_atp@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.04.2019, Затвердити рiчну iнформацiю про емiтента  ПрАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128"   (рiчний звiт) за 2018 рiк, сформовану Товариством згiдно вимог ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
smelatp17128.pat.ua
22.04.2019

(адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента
X
8. Штрафні санкції емітента
X
9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

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

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

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

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
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
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
X
26. Інформація вчинення значних правочинів

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність
X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

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

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

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
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:
До складу змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми: 

В iнформацiї "Основнi вiдомостi про емiтента" не вказано серiя i номер Свiдоцтва про державну реєстрацiю, в зв'язку з його вiдсутнiстю.

"Вiдомостi щодо учатi емiтена в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб.

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - в штатному розкладi емiтента не передбачено посаду корпоративного секретаря.

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства, так як Товариство не має стратегiчного значення для економiки чи безпеки держави i не має монопольного становища.  

"Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" - у емiтента не створено фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

"Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" -  протягом звiтного перiоду будь-якi винагороди або компенсацiї  посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не виплачувались. Розрахунок з посадовими особами здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України.

"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток акцiй (часток, паїв) " - товариство створене вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Черкаськiй областi вiд 5 жовтня 1995 року шляхом перетворення державного пiдприємства Смiлянське АТП-17128 у вiдкрите акцiонерне товариство, згiдно з Указом Президента України вiд 26 листопада 1994 року № 699/94 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватних майнових сертифiкатiв", що є правонаступником всiх прав та обов'язкiв державного пiдприємства Смiлянське АТП-17128. Засновники Емiтента на кiнець звiтного перiоду не є його акцiонерами.

"Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" - протягом звiтного перiоду емiтент не отримував вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв або акцiонера iнформацiї про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод емiтент не реєстрував випускiв облiгацiй. 

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - протягом звiтного перiоду емiтентом не випускались будь якi iншi цiннi папери.

 "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперi не реєструвалося.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - борговi цiннi папери емiтентом не випускались

"Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу емiтентом власних акцiй не вiдбувалося.  

"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)" -  емiсiя цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, емiтентом не проводилясь. 

"Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" - у власностi працiвникiв емiтента немає  цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, оскiльки iншi цiннi папери емiтентом не випускались.

"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" - будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтент не має.  Необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних не виникала.

"Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" - протягом звiтного перiоду рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось, виплати дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не здiйснювались.

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi

"Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" - протягом звiтного перiоду значнi правочини емiтентом не вчинялись.

"Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть"("Iнформацiя про осiб заiнтересованих у вчиненнi Товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини iснування яких створює заiнтересованiсть") - протягом звiтного перiоду правочини, щодо яких є заiнтересованiсть емiтентом не вчинялись.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) " - емiтент не здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.

"Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" - емiтент не володiє iнформацiєю про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) емiтента.

"Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" - договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не заклечались.

Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45 вiдсутня тому що товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. 

Державна частка в статутному капiталi емiтента вiдсутня.
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	
3. Дата проведення державної реєстрації
	14.11.1995
4. Територія (область)
	Черкаська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	257000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	123
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	49.31 - ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ МIСЬКОГО ТА ПРИМIСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ
	49.39 - IНШИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ, Н. В. I. У.
	56.29 - ПОСТАЧАННЯ IНШИХ ГОТОВИХ СТРАВ
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	Ф.Черкаси ОУ АТ " Ощадбанк "
2) МФО банку
	354507
3) Поточний рахунок
	26004301170584
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	Не вiдкривали
5) МФО банку
	немає
6) Поточний рахунок
	Не вiдкривали

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
Дата видачі
Орган державної влади, що видав ліцензію
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1
2
3
4
5
Дозволений вид робiт - внутрiшнi перевезення пасажирiв автобусами
№ 517
09.08.2016
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТI

Опис
Вид господарської дiяльност: i перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв та небезпечних вiдходiв автомобiльним, залiзничним, морським та рiчковим транспортом, мiжнародних перевезень пасажирiв та вантажiв автомобiльним транспортом.Дозволений вид робiт: внутрiшнi перевезення пасажирiв автобусами. Номер i дата прийняття рiшення: №517 вiд 09.08.2016р. Акцiонерне товариство прогнозiв щодо продовження виданої лiцензiї не має.Термiн дiї лiцензii необмежений. 
Протягом звiтного перiоду Товариство не отримувало лiцензiї(дозволи). Товариство працювало на пiдставi ранiше отриманої лiцензiї.


16. Судові справи емітента

№ з/п
Номер справи
Найменування суду
Позивач
Відповідач
Третя особа
Позовні вимоги
Стан розгляду справи
1
925/1018/18
Черкаський обласний господарський суд
Смiлянський мiськвиконком
ПрАТ "Смiлянське АТП 17128"
-
Виконання договiрних зобов'язань в натурi
Справа закiнчена.
Примітки:

2
703/1085/18
Смiлянський мiський районний суд
Олiфiренко О.М.
ПрАТ "Смiлянське АТП 17128"
Пенсiйний фонд
Зобов'язання вчинити певнi дiї
Перерва до 13.05.19
Примітки:

17. Штрафні санкції емітента
№ з/п
Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію
 Орган, який наклав штрафну санкцію
Вид стягнення
Інформація про виконання
1
б/н, 09.01.2018
Управлiння Укртрансбезпеки у Черкаської обл.
Порушення ст.60 ЗУ "Про автомобiльний транспорт "
Сплачено
Примітки:

2
б/н, 05.01.2018
Управлiння Укртрансбезпеки у Черкаської обл.
Порушення ст.60 ЗУ "Про автомобiльний транспорт "
Сплачено
Примітки:

3
№ 060511, 25.06.2018
Управлiння Укртрансбезпеки у Черкаської обл.
Порушення ст.60 ЗУ "Про автомобiльний транспорт "
Сплачено
Примітки:

4
№ 060357, 19.07.2018
Управлiння Укртрансбезпеки у Черкаської обл.
Порушення ст.60 ЗУ "Про автомобiльний транспорт "
Сплачено
Примітки:

5
№ 060359, 23.07.2018
Управлiння Укртрансбезпеки у Черкаської обл.
Порушення ст.60 ЗУ "Про автомобiльний транспорт "
Сплачено
Примітки:

6
№ 060626, 02.07.2018
Управлiння Укртрансбезпеки у Черкаської обл.
Порушення ст.60 ЗУ "Про автомобiльний транспорт "
Сплачено
Примітки:

7
№ 060886, 08.08.2018
Управлiння Укртрансбезпеки у Черкаської обл.
Порушення ст.60 ЗУ "Про автомобiльний транспорт "
Сплачено
Примітки:

8
№ 079664, 24.09.2018
Управлiння Укртрансбезпеки у Черкаської обл.
Порушення ст.60 ЗУ "Про автомобiльний транспорт "
Сплачено
Примітки:
Iнших штрафних санкцiй до емiтена не застосовувалось.

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" в результатi змiни типу Товариства за наслiдками прийнятого рiшення Загальними зборами 20.04.2016р. (протокол №1/2016) є правонаступником усiх прав та обов'язкiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128", яке в результатi змiни типу Товариства за наслiдками прийнятого рiшення Загальними зборами 05.04.2012р. (протокол №1/2012) стало правонаступником усiх прав та обов'язкiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128", заснованого вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Черкаськiй областi вiд 5 жовтня 1995 року шляхом перетворення державного пiдприємства Смiлянське АТП-17128 у вiдкрите акцiонерне товариство, згiдно з Указом Президента України вiд 26 листопада 1994 року № 699/94 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватних майнових сертифiкатiв", що є правонаступником всiх прав та обов'язкiв державного пiдприємства Смiлянське АТП-17128. 
Суттєвих змiн в органiзацiйнiй стуктурi товариства протягом звiтного та попереднього перiодiв не було. Товариство не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,  представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

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 станом на 31.12.2018р становить 123 особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 1особа, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 0 осiб, фонд оплати працi 8043,3 тис.грн. Фонд оплати працi, збiльшився  вiдносно попереднього року в зв'язку з пiдвищенням мiнiмальної зарплати. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.

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
Протягом звiтного перiоду емiтент не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Cпільна 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
Спiльна дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, протягом звiтного перiоду, не проводилась.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй, щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду, емiтент не отримував.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. 
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО). 
 При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
Використання оцiнок. Складання фiнансової звiтностi вимагає використання оцiнок i припущень, що впливають на суми, зазначенi у фiнансовiй звiтностi та примiтках до неї. Припущення та оцiнки вiдносяться в основному до визначення термiнiв експлуатацiї основних засобiв, оцiнки запасiв, визнання та оцiнки забезпечень, погашення майбутнiх економiчних вигод. Цi оцiнки базуються на iнформацiї, що була вiдома на момент складання фiнансової звiтностi. Вони визначаються на основi найбiльш ймовiрного сценарiю майбутнього розвитку бiзнесу Товариства (включаючи бiзнес-середовище). Оцiнки i умови, якi лежать в основi їх очiкування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може вiдрiзнятися вiд його оцiнки на час складання фiнансової звiтностi, якщо бiзнес-умови розвиваються не так, як очiкувало Товариство. Як тiльки стає вiдома нова iнформацiя, яка впливає на оцiнки, рiзницi вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) i змiнюються припущення.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
Основнi засоби. Основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї на дату останнього балансу та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Активи, вартiстю менше 6 000,00 грн., не визнаються у складi основних засобiв i не амортизуються, а списуються на витрати при введеннi в експлуатацiю. Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом на основi таких очiкуваних строкiв корисної експлуатацiї:
Група основних засобiв	Строк корисної експлуатацiї
Земля	Не амортизується
Будiвлi i споруди	10-100 рокiв
Машини та обладнання	3-20 рокiв
Транспортнi засоби	5-15 рокiв
Iнструменти, прилади, iнвентар	4-10 рокiв
Iншi основнi засоби	12-20 рокiв
Витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в експлуатацiю, наприклад, поточний ремонт, технiчне обслуговування та капiтальний ремонт, як правило, вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) у перiодi, в якому вони були понесенi. У ситуацiях, коли можна чiтко довести, що зазначенi витрати призвели до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, що очiкуються вiд використання об'єкту основних засобiв понад первiсно очiкуванi економiчнi вигоди, такi витрати капiталiзуються як додаткова вартiсть основних засобiв.
Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об'єкта основних засобiв активом, визнається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю об'єкта.
Дооцiнка основних засобiв списується на нерозподiлений прибуток одночасно з використанням об'єкта основних засобiв.
Знецiнення нефiнансових активiв. Активи, термiн експлуатацiї яких не обмежений, не амортизуються, але розглядаються щорiчно на предмет знецiнення. Активи, що амортизуються, аналiзуються на предмет їх можливого знецiнення в разi якихось подiй або змiни обставин, якi вказують на те, що вiдшкодування повної балансової вартостi може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу - це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання, в залежностi вiд того, яка з них вища. Нефiнансовi активи, що пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату аналiзуються на предмет можливого сторнування знецiнення.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи по наступних категорiях оцiнки: кредити та дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська заборгованiсть включають фiнансову дебiторську заборгованiсть, яка виникає, коли Товариство надає грошовi кошти, товари чи послуги безпосередньо дебiтору, крiм дебiторської заборгованостi, яка створюється з намiром продажу вiдразу ж або протягом короткого промiжку часу. Товариство не застосовує облiк хеджування. Основнi фiнансовi iнструменти Товариства представленi грошовими коштами та їх еквiвалентами. У Товариства також є iншi фiнансовi iнструменти, наприклад, дебiторська та кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi, якi виникають безпосередньо у зв'язку з його основною дiяльнiстю.
Припинення визнання фiнансових активiв. Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли: активи вибули або права на грошовi потоки вiд них закiнчилися iншим чином; Товариство передало, в основному, всi ризики та вигоди володiння або Товариство не передавало i не зберiгало в значнiй мiрi всi ризики та вигоди володiння, але не зберегло контроль. Контроль зберiгається, коли покупець не має практичної можливостi повнiстю продати актив незв'язанiй сторонi, не накладаючи при цьому додатковi обмеження на продаж.
Грошовi кошти. Грошовi кошти складаються з готiвки в касi, грошових коштiв на банкiвських рахунках та грошових коштiв, зданих iнкасаторськiй службi згiдно договору. 
Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть в звiтному перiодi була поточною та визнаною.
Резерв сумнiвних боргiв нараховується шляхом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi (згiдно з п.8 П(С)БО10 i п.2.10 Мiнрекомендацiй № 635..  
Запаси. Товарнi запаси оцiнюються за нижчою з двох величин: собiвартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це оцiночна продажна цiна в процесi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням оцiночних витрат на здiйснення доробки, а також оцiночних витрат, необхiдних для здiйснення реалiзацiї. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється за методом ФIФО.
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї Товариства визнаються за справедливою вартiстю компенсацiї, отриманої за них Товариством. 
Управлiння капiталом. Основне завдання Товариства при управлiннi капiталом - збереження можливостi безперервно функцiонувати з метою забезпечення необхiдної прибутковостi акцiонерам i вигiд зацiкавленим сторонам, а також збереження оптимальної структури капiталу i зниження його вартостi.
Для пiдтримання структури капiталу i його коригування Товариство може коригувати суму дивiдендiв, належну до виплати акцiонерам, провести повернення капiталу акцiонерам, випустити новi акцiї, продати активи для зниження заборгованостей або залучити новi кредити.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається за амортизованою вартiстю.
Непередбаченi активи та непередбаченi зобов'язання. Непередбаченi зобов'язання у фiнансовiй звiтностi не визнаються, крiм випадкiв, коли є вiрогiднiсть того, що для розрахунку за зобов'язанням необхiдне вибуття економiчних ресурсiв, що може бути визначене з достатньою достовiрнiстю. Iнформацiя про цi зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою.
Забезпечення. Забезпечення визнаються якщо:
1) Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або фактичну) внаслiдок минулої подiї;
2) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення заборгованостi; та
3) можна достовiрно оцiнити суму заборгованостi.
У випадку невиконання зазначених умов, забезпечення не визнаються.
Суми, якi визнанi Товариством як забезпечення, є найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для погашення теперiшньої заборгованостi на дату балансу. У випадках, коли вплив грошей у часi суттєвий, сума забезпечення визначається за теперiшньою вартiстю видаткiв, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для погашення зобов'язання. 
Забезпечення переглядаються на кожну дату балансу та коригуються для вiдображення поточної найкращої оцiнки. Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде потрiбним для погашення заборгованостi, забезпечення сторнується.
Визнання доходiв та витрат. Дохiд визнається за принципом нарахування, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визначається без податку на додану вартiсть, iнших податкiв з продажу та знижок. Дохiд визнається, коли вiдбулося вiдвантаження i значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на товари, переходять до покупця. 
Витрати, пов'язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Витрати облiковуються по мiрi понесення та вiдображення в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) у вiдповiдному перiодi.
Податок на прибуток визначається згiдно з Податковим кодексом. 
Внески до Державного пенсiйного фонду. Товариство не має нiяких iнших пенсiйних програм, крiм державної пенсiйної системи України, що вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв, якi розраховуються як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) вiдносяться до перiоду, в якому нараховується заробiтна плата. Крiм цього, в Товариствi не iснує програм додаткових виплат при виходi на пенсiю та iнших компенсацiйних програм, якi б потребували додаткових нарахувань.

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), середньо реалізаційні 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 
В звiтному роцi Товариство здiйснювало такi види дiяльностi: пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення (основний), мiжмiськi перевезення (маршрут "Смiла-Умань") та  погодиннi, постачання готових страв, надання в оренду та експлуатацiю власного нерухомого майна.
За видами перевезень:
-Мiськi - 13159тис.грн, що становить 59% доходiв;
-Примiськi - 7220 тис.грн., що становить 32% доходiв;
-Мiжмiськi - 818,7тис.грн., що становить 3,6% доходiв;
-Погодиннi - 908,4тис.грн., що становить  4% доходiв.
Основними клiєнтами являються жителi м. Смiла та Смiлянського району.
Основним постачальником сировини та матерiалiв є ПП " Ланес ",код 30146910
В Українi спостерiгаються деякi явища, характернi для ринкової економiки, включаючи вiдносно високу iнфляцiю та високi вiдсотковi ставки. У 2017р. вiдбулося також суттєве зростання iндексу цiн виробникiв.
В ходi нормального ведення бiзнесу виникає можливiсть впливу на дiяльнiсть Товариства валютного та кредитного ризикiв.
Валютний ризик. Як i для багатьох iнших пiдприємств, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi, iноземнi валюти, зокрема долар США, євро та рублi, вiдiграють значну роль у процесi проведення Товариством багатьох типiв операцiй в Українi.
 Кредитний ризик. Фiнансовi iнструменти, що потенцiйно можуть призвести до концентрацiї кредитного ризику Товариства, складаються в основному з дебiторської заборгованостi за торговими операцiями. Товариство управляє цим ризиком шляхом постiйного вiдстеження кредитоспроможностi клiєнтiв. Щодо ризикiв у зв'язку зi змiною цiн на послуги, Товариство не очiкує на зниження цiн у передбачуваному майбутньому, тому не укладала деривативних або iнших контрактiв з метою управлiння ризиком зниження цiн. Товариство переглядає перспективи щодо цiн регулярно в ходi розгляду необхiдностi активного управлiння фiнансовим ризиком. 
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на економiку України, а також те, який вплив вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства.  Керiвництво впевнене, що  воно вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства. 

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 
2014 рiк-придбано и введене в експлуатацiю капiталовкладень  98 тис.грн.
2015 рiк - придбано и введене в експлуатацiю капiталовкладень  1178 тис.грн
2016 рiк- придбано и введене в експлуатацiю капiталовкладень  1593 тис.грн
2017 рiк- - придбано и введене в експлуатацiю капiталовкладень  1023 тис.грн
2018 рiк- придбано и введене в експлуатацiю капiталовкладень  134 тис.грн
Станом на дату формування звiтностi пiдприємство не планує значних iнвестицiй або придбань пов'язаних з своєю господарською дiяльнiстю.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018 року - 3755 тис.грн,з них:
будинки i споруди-604 тис.грн.,знос-60%
машини i обладнання -67 тис.грн.,знос -76%
транспортнi засоби -3082 тис.грн.,знос-64%
iнструменти,прилади,iнвентар-2 тис.грн.
В звiтному роцi переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась: в заставi основнi засоби не перебувають, будь-якi значнi правочинi що до них не проводилися. Основнi засоби власнi, мiсце знаходження основних засобiв за мiсцем реєстрацiї.
Основнi засоби емiтента знаходяться за його мiсцезнаходженням. Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв товариства.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основна проблема, яка впливає на господарську дiяльнiсть пiдприємства, це неплатоспроможнiсть пiдприємств, пiдприємцiв, фiзичних осiб. Фiнансово-економiчнi - коливання валютних курсiв, зростання цiн на енергоносiї, газ, воду. Дiяльнiсть товариства зазнала значного впливу внаслiдок нестабiльної економiки в країнi i буде перебувати пiд цим впливом у найближчому майбутньому. Як результат, iснує невизначенiсть, яка може негативно вплинути на майбутнi операцiї Товариства.  Ступiнь залежностi емiтента вiд законодавчих та економiчних обмежень висока. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв отриманих вiд фiнансово-господарської дiяльностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
За звiтний перiод Товариство укладених, але ще не виконаних договорiв не має. Всi укладенi договори виконанi в повному обсязi.

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)
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента спрямована на пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв для покращення та пiдвищення продуктивностi працi, та послуг, що надаються емiтентом. Емiтент не планує розширення виробництва, не має потреби в його укрупненнi, оскiльки товариство в повнiй мiрi забезпечене виробничими потужностями з погляду конкурентоспроможної дiяльностi. Запланована робота над налагодженням виробничих процесiв на пiдприємствi, органiзацiя та управлiння на основi рацiональностi, проведення заходiв щодо зниження собiвартостi продукцiї, як за рахунок збiльшення ефективностi працi, рацiонального виробництва, так i за рахунок зменшення видаткiв.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Протягом звiтного перiоду емiтент не проводив дослiджень та розробок.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
В результатi фiнансово-господарської дiяльностi за останнi три роки товариством отримувало прибуток.
Iншої iнформацiї, яка б могла бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтент не має.


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства.
Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Наглядової ради. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв). Комiтетiв наглядової ради не створено.

 Станом на дату складання цього Звiту до складу наглядової ради входять:
Голова наглядової ради Скирчук Володимир Юрiйович - акцiонер
Член наглядової ради Кохась Петро Iванович - акцiонер.
Член наглядової ради Черкас Тетяна Миколаївна - акцiонер.

ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА
Директор є одноосiбним Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
Директор: Даценко Петро Iванович. 

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Даценко Петро Iванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1947
5) Освіта
	Вища, Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування
6) Стаж роботи (років)
	57
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	 ПАТ "Смiлянське АТП 17128", 03115436, Голова правлiння, Директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	25.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди.  Посадова особа не працює за сумiсництвом. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Обрано 25.04.2017р. на термiн 3 роки.  Загальний стаж роботи 57 рокiв.  За звiтний перiод кiлькiсних та персональних змiн вiдносно даної посади не було. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова правлiння, директор. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

1) Посада
	Голова Наглядової ради (акцiонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Скирчук Володимир Юрiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1960
5) Освіта
	Вища. Харкiвський автомобiльно-дорожний iнститут
6) Стаж роботи (років)
	41
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	 ПАТ "Смiлянське АТП 17128", 03115436, заступник директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	25.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	Голова наглядової ради фiзична особа не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному, нi в грошовому виразi. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора. Працює в Товариствi на посадi заступник директора. Посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах, не має. Загальний стаж роботи 41рiк.  Обрано 25.04.2017р. на термiн 3 роки. Голова Наглядової ради - акцiонер. За звiтний перiод змiн в кiлькiсному та персональному складi наглядової ради не було.  Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

1) Посада
	Член Наглядової ради (акцiонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Кохась Петро Iванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1962
5) Освіта
	Середня, Середня школа
6) Стаж роботи (років)
	39
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	 ПАТ "Смiлянське АТП 17128", 03115436, Водiй автобуса
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	25.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	 Як член наглядової ради фiзична особа не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному, нi в грошовому виразi. Обрано 25 квiтня 2017 року, на термiн 3 роки. Член Наглядової ради - акцiонер. Загальний стаж роботи 39 рокiв. Посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах, не має. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За звiтний перiод змiн в кiлькiсному та персональному складi наглядової ради не було.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: водiй автобуса.

1) Посада
	Член Наглядової ради (акцiонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Черкас Тетяна Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1963
5) Освіта
	Середня, середня школа
6) Стаж роботи (років)
	39
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	 ПАТ "Смiлянське АТП 17128", 03115436, завiдувач об'єднаними касами,
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	25.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	Як член наглядової ради фiзична особа не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному, нi в грошовому виразi. Обрано 25.04.2017р. не термiн 3 роки. Член Наглядової ради - акцiонер. Загальний стаж роботи 39 рокiв. Посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах, не має.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За звiтний перiод змiн в кiлькiсному та персональному складi наглядової ради не було.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:завiдувач об'єднаними касами.

1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Скирчук Наталiя Вiкторiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1964
5) Освіта
	Вища, Київський автомобiльно-дорожнiй iнститут
6) Стаж роботи (років)
	37
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	 ПАТ "Смiлянське АТП 17128", 03115436,  Головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	03.05.1994, обрано не визначено
9) Опис
	Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди.   Посадова особа не працює за сумiсництвом. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. В звiтному роцi Головний бухгалтер не змiнювався. Згальний стаж роботи 37 рокiв. Головного бухгалтера призначено наказом по пiдприємству №27/к вiд 03.05.1994 р. на невизначений термiн. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Ідентифікаційний код юридичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейо-вані іменні
1
2
3
4
5
6
7
Директор
Даценко Петро Iванович

492 176
9,5754
492 176
0
Голова наглядової ради
Скирчук Володимир Юрiйович

178 150
3,466
178 150
0
Головний бухгалтер
Скирчук Наталiя Вiкторiвна

118 893
2,3131
118 893
0
Член наглядової ради
Кохась Петро Iванович

40 000
0,7782
40 000
0
Член наглядової ради
Черкас Тетяна Миколаївна

28 375
0,552
28 375
0
Усього
857 594
16,6847
857 594
0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
В подяльшому для розвитку пiдприємства планується продовжувати роботу в напрямках: 
-збiльшення клiєнтської бази шляхом маркетингових заходiв та рекламної кампанiї;
-пiдтримання i збiльшення асортименту i якостi послуг, робiт, активiзувавши роботу по вивченню попиту споживачiв та загальної кон'юнктури ринку;
-збiльшення доходiв Товариства шляхом впровадження нових видiв послуг;
-покращення аналiтичної роботи пiдприємства, змiцнення матерiально-технiчної бази, ремонт i модернiзацiя рухомого та нерухомого майна;
-покращення професiйного рiвня працiвникiв та якостi їхньої роботи, покращення матерiального стимулювання персоналу.
Вже традицiйно, актуальним напрямком дiяльностi в 2018 роцi залишається повна iнвентаризацiя та подальший постiйний монiторинг виробничих потужностей Товариства з метою оптимiзацiї витрат пiдприємства шляхом максимального використання у господарськiй дiяльностi основних засобiв Товариства, а також надання їх в оренду чи списання з балансу або продаж (у разi неможливостi задiяння таких засобiв у господарськiй дiяльностi за профiльним напрямком дiяльностi та/чи їх збитковостi).


2. Інформація про розвиток емітента
Керiвництво кожного року прагне до розвитку емiтента, для цього ведуться робрти по пiдтримцi iснуючих послуг i збiльшення асортименту i якостi послуг, робiт, активiзувавши роботу по вивченню попиту споживачiв та загальної кон'юнктури ринку, покращенню професiйного рiвня працiвникiв та якостi їхньої роботи, покращення матерiального стимулювання персоналу. 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Протягом звiтного перiоду деривативи та првочини щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не укладались.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:
1)	бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);
2)	бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
3)	аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).
Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.


2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:
o	ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;
o	ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;
o	кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).
Ринковий ризик
Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.
Ризик втрати лiквiдностi
Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Кредитний ризик
Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент
-	дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:
-	нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;
-	непередбаченi дiї державних органiв;
-	нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;
-	непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;
-	непередбаченi дiї конкурентiв.
Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.


4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128 " кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.


кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ "Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128 " на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
27.04.2018
Кворум зборів
77,85
Опис
27 квiтня 2018 року були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв (далi - Загальнi збори). Кворум Загальних зборiв склав 77,85% голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй товариства. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:
Питання порядку денного №1 "Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень".
Прийняте рiшення з питання порядку денного №1: "1. Для забезпечення пiдрахунку голосiв на чергових Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на чергових Загальних зборах, обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї -  Шпильовий Володимир Григорович; Член лiчильної комiсiї - Шейка Галина Семенiвна; Член лiчильної комiсiї - Кулик Олена Андрiївна. 
Питання порядку денного №2 "Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк, затвердження заходiв за результатами його розгляду та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора".
Прийняте рiшення з питання порядку денного №2: "1.Звiт Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та визначенi основнi напрями дiяльностi  Товариства на 2018 рiк затвердити; 2. Для забезпечення визначених основних напрямiв дiяльностi Товариства, за необхiдностi здiйснення актуалiзацiї видiв дiяльностi, якi здiйснює/має намiр здiйснювати Товариство, уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" особисто або через представника на пiдставi виданої ним довiреностi, на здiйснення наступних реєстрацiйних дiй в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань (далi - Єдиний державний реєстр): 2.1.  щодо внесення змiн до вiдомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрi про види дiяльностi (коди КВЕД) Товариства, якi Директор Товариства, як виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, вважає за необхiдне виключити iз Єдиного державного реєстру як неактуальнi, чи доповнити новими видами дiяльностi виходячи iз поточного стану ринку товарiв, робiт та послуг. Повноваження щодо самостiйного визначення конкретного виду дiяльностi (коду КВЕД), який пiдлягає до виключення (внесення) з (до) Єдиного державного реєстру - покладаються на Директора Товариства; 2.2. щодо внесення, за необхiдностi, змiн до вiдомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрi про лiцензування виду господарської дiяльностi,  вiдомостей про видачу документiв дозвiльного характеру; 2.3. щодо виправлення помилок, допущених у вiдомостях Єдиного державного реєстру щодо Товариства (у разi наявностi таких помилок)". 
Питання порядку денного №3 "Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради".
Прийняте рiшення з питання порядку денного №3: "Звiт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" про роботу за 2017 рiк прийняти до вiдома". 
Питання порядку денного №4 "Затвердження рiчного звiту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2017р.".
Прийняте рiшення з питання порядку денного №4: "Рiчний звiт Товариства за 2017 рiк, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" станом на 31 грудня 2017 року затвердити".
Питання порядку денного №5 "Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2017 рiк".
Прийняте рiшення з питання порядку денного №5: "Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi у розмiрi 373609,87 грн. направити на накопичення нерозподiленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на ремонт, модернiзацiю та оновлення основних засобiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" вiдповiдно до визначених Товариством основних напрямiв дiяльностi". 
Питання порядку денного №6 "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення".
Прийняте рiшення з питання порядку денного №6: "1. Згiдно ч.3 ст.70, пiдпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" та пiдпункту 23 п.8.5.2. роздiлу 8 Статуту Товариства, - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, наступного характеру: кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них;  угоди (змiни до них), пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення; угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); будь-якi угоди, пов'язанi з набуттям Товариством прав власностi на земельнi дiлянки чи пов'язанi з вiдчуженням Товариством прав власностi на земельнi дiлянки, а також правочини, якi згiдно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод; угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до них та пов'язанi з ними угоди;  цивiльно-правовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших суб'єктах господарювання; угоди будiвельного пiдряду, лiзингу;    угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi; договори позики; договори поставки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матерiалiв та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi.2.  Визначити граничну сукупну вартiсть значних правочинiв, зазначених у п.1. цього рiшення  у розмiрi 10,0  млн. гривень;3. Встановити, що значнi правочини, визначеного п.1. цього рiшення характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорiв, контрактiв та iн. формах, передбачених чинним законодавством;  4. Визначення доцiльностi укладання таких правочинiв (угод, договорiв, контрактiв та iн.) та їх iстотних умов покласти на Наглядову раду Товариства;5. Повноваження на пiдписання угод, договорiв, контрактiв та iн., що є значними правочинами, надати Директору Товариства або уповноваженiй Директором Товариства особi за довiренiстю".Порядок денний затверджено наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило.Iншi загальнi збори акцiонерiв протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.


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

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)
Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах здiйснювала реєстрацiйна комiсiя

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

X

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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)
Голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу вiдбувалось бюлетнями.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)
Позачерговi збори протягом останнiх 3-ох рокiв не скликались.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства 
Позачерговi збори протягом останнiх 3-ох рокiв не скликались.
Інше (зазначити)
Позачерговi збори протягом останнiх 3-ох рокiв не скликались.

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Черговi загальнi збори проведено. Всi питання порядку денного розглянуто, та прийнято по ним вiдповiднi рiшення.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачерговi збори протягом останнiх 3-ох рокiв не скликались.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів
3
членів наглядової ради - представників акціонерів
0
членів наглядової ради - незалежних директорів
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
З питань аудиту

X
З питань призначень

X
З винагород

X
Інше (зазначити)
У складi наглядової ради не створено будь-яких комiтетiв.

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: У складi наглядової ради не створено будь-яких комiтетiв.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: У складi наглядової ради не створено будь-яких комiтетiв.

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член


Так
Ні
Скирчук Володимир Юрiйович
Голова Наглядової ради

X
Опис:

Кохась Петро Iванович
Член Наглядової ради

X
Опис:

Черкас Тетяна Миколаївна
Член Наглядової ради

X
Опис:


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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (зазначити)
Вiдповiдно до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" та Полження про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 171282 членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв). Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
X


Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

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

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

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

Інше (зазначити)
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2017 вiд 25.04.2017р.) усiх членiв наглядової ради було переобрано на повторний строк, нового члена не обирали. Протягом звiтного перiоду кiлькiсних та персональних змiн в складi Наглядової ради Товариства не було.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом 2018 року вiдбулися засiдання наглядової ради:
Дата засiдання 25.01.2018 Кворум 100% Загальний опис прийнятих рiшень: Прийняте рiшення:
1. "1. Скликати черговi Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128"  за адресою: Україна, 20700, Черкаська область, мiсто Смiла, вулиця В.Гордiєнко, будинок 108, адмiнiстративне примiщення ПрАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128", зал засiдань Товариства, на 10 годину 00 хвилин 27 квiтня 2018 року;  2. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) здiйснювати на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера в день та за мiсцем проведення зборiв з 09 години 00 хвилин до 09 години 55 хвилин". Прийняте рiшення: 2. "1) Визначити датою складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 27.04.2018р. чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128" - станом на 19 березня 2018 року;  2) Визначити датою складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь 27.04.2018р. у чергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128" - станом на 24 годину 23 квiтня 2018 року". Прийняте рiшення: 3. "Затвердити наступний проект порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" 27 квiтня 2018 року: Прийняте рiшення: 4."1. Призначити (обрати) Реєстрацiйну комiсiю, яка буде здiйснювати реєстрацiю акцiонерiв та їх представникiв, якi прибудуть 27.04.2018р. для участi у чергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128" у наступному складi: Черкас Тетяна Миколаївна; Кравченко Любов Вiкторiвна; 	Муха Людмила Iванiвна. 2.  Призначенiй (обранiй) Реєстрацiйнiй комiсiї згiдно ст.40 ЗУ "Про акцiонернi товариства" до початку проведення реєстрацiї простою бiльшiстю голосiв обрати зi свого складу голову Реєстрацiйної комiсiї". Прийняте рiшення: 5."Для пiдрахунку голосiв на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128" 27 квiтня 2018 року до обрання зборами Лiчильної комiсiї, призначити (обрати) Тимчасову лiчильну комiсiю у складi трьох осiб  Голова Тимчасової лiчильної комiсiї :  Шпильовий Володимир Григорович; Член Тимчасової лiчильної комiсiї: Шейка Галина Семенiвна; Член Тимчасової лiчильної комiсiї: Кулик Олена Андрiївна". Прийняте рiшення: "Для забезпечення керiвництва та органiзацiї роботи чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128" 27 квiтня 2018 року, призначити:
Головою зборiв - Шафороста Миколу Iвановича; Секретарем зборiв - Попович Наталiю Михайлiвну". Прийняте рiшення: "1. Затвердити текст повiдомлення про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128" 27 квiтня 2018 року з проектами рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (додаток 1 до цього протоколу); 2. Затвердити текст персонального повiдомлення акцiонерiв про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128" 27 квiтня 2018 року з проектами рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (додаток 2 до цього протоколу); 3. По факту отримання з ПАТ "НДУ" перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 27.04.2018р. чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128" - складеного станом на 19 березня 2018 року, внести iз нього до затверджених форм Повiдомлення про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128" 27 квiтня 2018 року з проектами рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (додатки 1 та 2 до цього протоколу) iнформацiю щодо загальної  кiлькостi простих  iменних акцiй Товариства та загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства та: 3.1. Повiдомлення про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128" 27 квiтня 2018 року з проектами рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (додаток 1 до цього протоколу з урахуванням iнформацiї, визначеної п.3 цього рiшення) у термiн не пiзнiше нiж до 27.03.2018р.: - розмiстити в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв (http://stockmarket.gov.ua);
- розмiстити на власному веб-сайтi Товариства (smelatp17128.pat.ua). 3.2. Повiдомлення про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128" 27 квiтня 2018 року з проектами рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (додаток 2 до цього протоколу з урахуванням iнформацiї, визначеної п.3 цього рiшення) у термiн не пiзнiше нiж до 27.03.2018р. надiслати акцiонерам Товариства персонально поштою простими листами (згiдно перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 27.04.2018р. чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128", складеного ПАТ "НДУ" станом на 19 березня 2018 року); 4. По факту отримання з ПАТ "НДУ" перелiку акцiонерiв ПрАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128", якi мають право на участь 27.04.2018р. у Загальних зборах (складеного станом на 24 годину 23 квiтня 2018 року), - у термiн, не пiзнiше 24 години 26.04.2018р. додатково розмiстити на власному веб-сайтi Товариства (smelatp17128.pat.ua) iнформацiю iз цього Перелiку про загальну кiлькiсть акцiй та голосуючих акцiй Товариства станом на дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах 27.04.2018р.". 
Дата засiдання 11.04.2018 року Кворум 100% Загальний опис прийнятих рiшень: Прийняте рiшення:
"1). Затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128", якi скликанi на 27 квiтня 2018 року:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк, затвердження заходiв за результатами його розгляду та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.
3. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
4. Затвердження рiчного звiту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2017р.
5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2017 рiк.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
2). Визначенi Наглядовою радою Товариства (протокол №2 вiд 05.03.2018р.) проекти рiшень з питань порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128", якi скликанi на 27 квiтня 2018 року затвердити та залишити без змiн".
Дата засiдання 16.04.2018 року Кворум 100% Загальний опис прийнятих рiшень: Прийняте рiшення:
"Затвердити форму i текст бюлетенiв для голосування, що будуть видаватись акцiонерам - власникам голосуючих акцiй (представникам акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй), для голосування з питань порядку денного на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" 27 квiтня 2018 року (зразки додаються до цього протоколу)".
Дата засiдання  23.04.2018 Кворум 100 % .Загальний опис прийнятих рiшень: Затвердити звiт  директора ПрАТ "Смiлянське АТП 17128 " за 1 кв-л 2018,Затвердити звiт головного бухгалтера за 1 кв-л 2018р. 
Дата засiдання  19.07.2018 Кворум 100 % .Загальний опис прийнятих рiшень: Затвердити звiт  директора ПрАТ "Смiлянське АТП 17128 " за 2 кв-л 2018,Затвердити звiт головного бухгалтера за 2 кв-л 2018р.
Дата засiдання  15.10.2018 Кворум 100 % .Загальний опис прийнятих рiшень: Затвердити звiт  директора ПрАТ "Смiлянське АТП 17128 " за 3 кв-л 2018,Затвердити звiт головного бухгалтера за 3 кв-л 2018р.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)
Члени Наглядової ради не отримують винагороду нi в натуральному нi в грошовому виглядi.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
Директор є одноосiбним Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. 
Директор Товариства обирається на посаду за рiшенням Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.
Директор ( п.10.11,п.10.12 ):
 Директор має право:
10.11. До компетенцiї Директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. В тому числi Директор має право:  
10.11.1. Дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами;
10.11.2. Вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi законом, цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства;
10.11.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства;
10.11.4. Видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;
10.11.5. Приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв;
10.11.6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв;
10.11.7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб;
10.12 До компетенцiї Директора належить:
10.12.1. Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств;
10.12.2. Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство;
10.12.3. Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств;
10.12.4. Затвердження штатного розкладу та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно - управлiнської структури Товариства;
10.12.5. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй чи представництв Товариства; Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та положеннями про фiлiї та представництва;
10.12.6. Затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства;
10.12.7. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання;
10.12.8. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору;
10.12.9. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;
10.12.10. Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв.

Опис
Директор Товариства обирається  на посаду за рiшенням Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки. Наглядова рада вправi прийняти рiшення, щодо  дострокового припинення ( вiдкликання) повноважень Директора Товариства.

Примітки
 

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

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

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

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган

X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
Положення про акції акціонерного товариства

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
 20.04.2016р. рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол 1/2016 вiд 20.04.2016р.) було затверджено: Положення про Загальнi збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128"; Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128". Iнших документiв в Товариствi не передбачено 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
ні
так
ні
ні
так
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
так
Статут та внутрішні документи
так
ні
так
так
ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
так
так
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
так
ні
так
ні
ні

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

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

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

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

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Інше (зазначити)
Рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора приймає Наглядова рада Товариства.

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

Так
Ні
З власної ініціативи

X
За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

X
Інше (зазначити)
20.04.2016р.черговими загальними зборами акцiонерiв, прийнято рiшення (протокол № 1/2016 вiд 20.04.2016р.) (якi набирають чинностi з 01.05.2016р.) про затвердження нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128", яка не передбачає в Товариствi органу контролю - Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора.

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

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Шпильовий Вiталiй Григорович

19,2524
2
Даценко Петро Iванович

9,5754
3
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фортекс"
21384364
7,1984
4
Шпильовий Володимир Григорович

6,4339
5
Паргачова Анастасiя Iванiвна

5,1022

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

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
5 140 000
3 499 229
Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПрАТ " Смiлянське АТП 17128 "" складає 1640771 штук, що становить 31,92% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, i якi належать 17 особам.
Iншi власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.
Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.


8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Вiдповiдно до п.9.9.2 та 9.9.6 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рiшення щодо обрання членiв наглядової ради приймається загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради належить до виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв (п.8.5.18 Статуту). Вiдповiдно до п.9.11.2 Статуту, без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про змiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера.6)з припиненням повноважень члена наглядової ради Товариства одночасно припиняється дiя Договору (Контракту), укладеного з ним.
Вiдповiдно до п.10.1 та 10.2 Статуту, Директор є одноосiбним Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
Директор Товариства обирається  на посаду за рiшенням Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки. Наглядова рада вправi прийняти рiшення, щодо  дострокового припинення ( вiдкликання) повноважень Директора Товариства.


9) повноваження посадових осіб емітента
НАГЛЯДОВА РАДА (п.3.1, п.3.2, п.3.3  Положення про наглядову раду, п.9.51 Статуту): Члени наглядової ради мають право:
3.1. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
3.1.1.	затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган;
3.1.2. пiдготовка порядку денного Загальних  зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3.1.3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством, призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв для забезпечення керiвництва та органiзацiї роботи Загальних зборiв Товариства;
3.1.4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
3.1.5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
3.1.6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
3.1.7. затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";
3.1.8. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
3.1.9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
3.1.10. прийняття  рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
3.1.11. обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; 
3.1.12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", обрання тимчасової лiчильної комiсiї;
3.1.13. обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
3.1.14. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивi-дендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту;
3.1.15. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.7. Роздiлу 8 Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.8.6.1., п.8.12.2 Роздiлу 8 Статуту Товариства;
3.1.16. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 
3.1.17. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, ви-дiлу або перетворення Товариства;
3.1.18. прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
3.1.19. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
3.1.20. прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
3.1.21. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
3.1.22. прийняття рiшення щодо змiни мiсцезнаходження Товариства;
3.1.23. надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акцiонернi товариства", пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;
3.1.24. обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi запровадження такої посади);
3.1.25. у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рiшення про вiдхилення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує сто мiнiмальних заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати станом на 1 сiчня поточного року); 
3.1.26. затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в межах, дозволених чинним законодавством та цим Статутом;
3.1.27. визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;
3.1.28. визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;
3.1.29. здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;
3.1.30. розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства;
3.1.31. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.
3.2. Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право:
- отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;
- вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, щодо їхньої посадової дiяльностi.
- вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту Товариства, може заподiяти шкоду Товариства або суперечить метi дiяльностi Товариства.
- здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань i не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства.
3.3. Члени Наглядової ради мають право:  
1) заслуховувати звiти Директора, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства;
2) отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання Товариством письмового запиту на Директора Товариства або в iнший строк, узгоджений iз членом Наглядової ради;
3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 
5) залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.
Директор ( п.10.11,п.10.12 ):
 Директор має право:
10.11. До компетенцiї Директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. В тому числi Директор має право:  
10.11.1. Дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами;
10.11.2. Вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi законом, цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства;
10.11.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства;
10.11.4. Видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;
10.11.5. Приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв;
10.11.6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв;
10.11.7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб;
10.12 До компетенцiї Директора належить:
10.12.1. Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств;
10.12.2. Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство;
10.12.3. Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств;
10.12.4. Затвердження штатного розкладу та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно - управлiнської структури Товариства;
10.12.5. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй чи представництв Товариства; Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та положеннями про фiлiї та представництва;
10.12.6. Затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства;
10.12.7. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання;
10.12.8. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору;
10.12.9. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;
10.12.10. Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв.


10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
ВИСНОВОК ЩОДО ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

Ми перевiрили iнформацiю у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства, розкриття якої вимагається пунктах 5-9 частини третьої статтi 401 роздiлу V  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

На нашу думку, iнформацiя  у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за перiод з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року,  станом на 31.12.2018 року, що додається, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктах 5-9 частини третьої статтi 40.1 роздiлу V  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 17.09.2008 № 514-VI (зi змiнами) та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями). 

Крiм того, ми перевiрили iнформацiю включену до Звiту про корпоративне управлiння Товариства,  розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статтi 40.1 роздiлу V Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 17.09.2008 № 514-VI (зi змiнами), а саме:
-iнформацiю про посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство, або на кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який  добровiльно вирiшила застосовувати з розкриттям вiдповiдної iнформацiї про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги;
- iнформацiю щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння;
 -iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв  та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;
- iнформацiю про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого органу Товариства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

При перевiрцi зазначеної iнформацiї, включену до Звiту про корпоративне управлiння Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статтi 40.1 роздiлу V Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 17.09.2008 № 514-VI (зi змiнами), ми не виявили суттєвих розбiжностей з вимогами  додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) та вимогами Закону України "Про цiннi папери та Фондовий ринок". 

Основнi вiдомостi про Аудитора та договiр

Повна назва:                      	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "КООП-АУДИТ"
Код ЄДРПОУ 	21385106
Мiсцезнаходження:              	18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офiс 33
Керiвник 	Костенко Катерина Григорiвна- директор
Телефон	(0472) 360218
Реєстрацiйнi данi:             	Зареєстроване Виконавчим комiтетом
Черкаської мiської ради  26.09.1994 р.
3а № 10000107627
Реєстр аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi мають право  проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi, 	  0367
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi 		Рiшення АПУ № 0525 вiд 29.01.2015 року №307/4,чинне до 31.12.2019 року.

 Аудиторська перевiрка  проводилась з згiдно договору №0019/33 вiд 27 березня 2019 року з 
01 квiтня 2019 року  по  10 квiтня 2019 року. 
 
  Ключовий партнер з аудиту                              _______________ Костенко К.Г.
 Номер у Реєстр аудиторiв та
суб'єктiв аудиторської дiяльностi
 Роздiл "Аудитори" №100737
Сертифiкат аудитора серiя А №004528
		


Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Емiтент не є фiнансовою установою


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фортекс"(Україна)Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фортекс"(Україна)
21384364
18000, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Iльїна 55
370 000
7,1984
370 000
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
Даценко Петро Iванович
492 176
9,575408
492 176
0
Шпильовий Вiталiй Григорович
989 575
19,252431
989 575
0
Шпильовий Володимир Григорович
330 701
6,433871
330 701
0
Паргачовас Анастасiя Iванiвна
262 253
5,102198
262 253
0
Усього
2 444 705
47,562308
2 444 705
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Простi iменнi
5 140 000
0,05
Акцiонерами Товариства визнаються фiзичнi i юридичнi особи, якi є власниками акцiй Товариства.
Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на: участь в управлiннi Товариством; отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства; отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.
Будь-який Акцiонер, за умови повiдомлення виконавчого органу Товариства не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв, має право на ознайомлення з документами, передбаченими законодавством, у примiщеннi Товариства за його мiсцезнаходженням у робочий час. Акцiонери, при ознайомленнi з документами про дiяльнiсть Товариства мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документiв.
Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
Акцiонери-власники простих акцiй Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та цим Статутом
Акцiонери Товариства мають право укласти мiж собою договiр, за яким на акцiонерiв 
покладаються додатковi обов'язки, у тому числi обов'язок участi у загальних зборах, i передбачається  вiдповiдальнiсть за його недотримання. Такий договiр укладається в простiй письмовiй формi.
У випадку прийняття Товариством рiшення про розмiщення привiлейованих акцiй - кожною привiлейованою акцiєю одного класу її власнику - акцiонеру надаватиметься однакова сукупнiсть прав. Обсяг (у т.ч. розмiр i черговiсть виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями, лiквiдацiйна вартiсть i черговiсть виплат у разi лiквiдацiї Товариства, випадки та умови конвертацiї привiлейованих акцiй одного класу у привiлейованi акцiї iншого класу, простi акцiї або iншi цiннi папери, порядок отримання iнформацiї) та порядок реалiзацiї прав, якi надаватимуться акцiонеру - власнику кожного класу привiлейованих акцiй, визначатиметься у Статутi Товариства.
Акцiонер - власник простих акцiй Товариства має переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї у процесi приватного розмiщення акцiй пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. 
В Товариствi не передбачається наявнiсть переважного права акцiонерiв Товариства на придбання акцiй Товариства, якi пропонуються їх власником до продажу третiй особi. Акцiонери Товариства можуть вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв Товариства.
Акцiонери Товариства зобов'язанi: дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства;  виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства;  не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Акцiонери можуть мати iншi обов'язки, встановленi законами України. Будь-якi обов'язки акцiонерiв, що суперечать закону, не можуть визначатися Статутом або iншими документами Товариства.

Публiчна пропозицiя вiдсутня. Допуску до торгiв на фондовiй бiржi немає.
Примітки:
Статутний капiтал Товариства становить 257 000,00 гривень (двiстi п'ятдесят сiм тисяч гривень, нуль копiйок).
Загальна кiлькiсть акцiй, розмiщених Товариством становить 5 140 000 (п'ять мiльйонiв сто сорок тисяч) штук  номiнальною вартiстю  0,05  гривень (нуль гривень, п'ять копiйок)  кожна. 
Усi акцiї Товариства є iменними. Акцiї Товариства iснують виключно в бездокументарнiй формi. 
Акцiя Товариства посвiдчує корпоративнi права акцiонера щодо Товариства. 
Акцiї Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовiй бiржi, за винятком продажу шляхом проведення на бiржi аукцiону. Правочини щодо акцiй вчиняються в письмовiй формi.
Привiлейованi акцiї Товариством не розмiщувались.  

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14.03.1996
177/1
Черкаське обласне фiнуправлiння
-
Акція проста документарна іменна
Не визначено
0,25
1 028 000
257 000
100
Опис
Перший випуск акцiй товариства зареєстровано 14.03.1996. Форма випуску акцiй - паперова.
30.11.1998
236/23/1/98
Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР
-
Акція проста документарна іменна
Документарні іменні
0,25
1 028 000
257 000
100
Опис
Черкаське територiальне управлiння здiйснило обмiн свiдоцтва. Свiдоцтво № 177/1 вiд 14.03.1996 р. вважається таким, що втратило чиннiсть. 
27.04.2002
22/23/1/01
Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР
UA2301851000
Акція проста документарна іменна
Документарні іменні
0,05
5 140 000
257 000
100
Опис
Вiдбулась змiна номiнальної вартостi акцiй з 0.25 грн до 0.05 грн. Статутний капiтал товариства не змiнювался. Свiдоцтво про випуск акцiй № 236/23/1/98 втратило чиннiсть
26.05.2011
56/23/1/2011
Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР
UA2301851000
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,05
5 140 000
257 000
100
Опис
Черговими Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Смiлянське АТП-17128" прийнято рiшення про переведення випуску акцiй Товариства у бездокументарну форму (Протокол № 1/ 2011 чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 19.04.2011р.). Свiдоцтво про випуск акцiй № 22/23/1/01 документарної форми iснування втратило чиннiсть.  
26.05.2011
56/23/1/2011
Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
UA4000141675
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,05
5 140 000
257 000
100
Опис
Загальними зборами акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Смiлянське автотранспортне пiджприємство  17128" вiд 05.04.2012 р. прийняте рiшення про змiну типу акцiонерного товариства на ПУБЛIЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Смiлянське АТП 17128", внаслiдок цього була проведена замiна свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. Дата реєстрацiї звiту 08.06.2012 р Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно - оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв на протязi звiтного року не здiйснювалась. Лiстинг, делiстинг цiнних паперiв у звiтному роцi не проводився. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється на позабiржовому ринку України. Додаткова емiсiя у звiтному роцi не здiйснювалась.
26.05.2011
56/23/1/2011
Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
UA4000141675
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,05
5 140 000
257 000
100
Опис
Черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол 1/2016 вiд 20.04.2016р.) прийнято рiшення змiнити тип Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128> на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128". Внаслiдок цього була проведена замiна свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 26.05.2011року, реєстрацiйний № 56/23/1/2011, дата видачi вiд 28.04.2012р., видане Центральним територiальним департаментом Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, вважати таким, що втратило чиннiсть. Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно - оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв на протязi звiтного року не здiйснювалась. Лiстинг, делiстинг цiнних паперiв у звiтному роцi не проводився. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється на позабiржовому ринку України. Додаткова емiсiя у звiтному роцi не здiйснювалась.

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість цінних паперів (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



прості іменні
привілейовані іменні
1
2
3
4
5
Даценко Андрiй Петрович
20 555
0,399902
20 555
0
Даценко Петро Iванович
492 176
9,578408
492 176
0
Кохась Петро Iванович
40 000
0,77821
40 000
0
Кравченко Любов Вiкторiвна
18 518
0,360272
18 518
0
Крень Микола Георгiйович
8 375
0,162937
8 375
0
Кулик Олена Андрiiвна
20 259
0,394143
20 259
0
Муха Людмила Iванiвна
10 000
0,194552
10 000
0
Насонова Людмила Олександрiвна
20 000
0,389105
20 000
0
Онiсенко Зiнаїда Олександрiвна
18 745
0,364688
18 745
0
Попович Наталiя Михайлiвна
20 308
0,395097
20 308
0
Скирчук Володимир Юрiйович
178 150
3,465953
178 150
0
Скирчук Наталiя Вiкторiвна
118 893
2,313093
118 893
0
Цяпкало Юрiй Iванович
10 000
0,194552
10 000
0
Черкас Тетяна Миколаївна
28 375
0,552042
28 375
0
Шафорост Микола Iванович
10 111
0,196712
10 111
0
Шейка Галина Семенiвна
60 000
1,167315
60 000
0
Шпильовий Володимир Григорович
330 701
6,433871
330 701
0
Южека Валентина Iллiвна
10 000
0,194552
10 000
0
Усього
1 415 166
27,535404
1 415 166
0

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

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Міжнародний ідентифікаційний номер
Кількість акцій у випуску (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
1
2
3
4
5
6
7
8
26.05.2011
56/23/1/2011
UA4000141675
5 140 000
257 000
1 640 771
0
0
Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй  - 1640771 шт.(кiлькiсть акцiй у випуску - 5140000 шт), кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено - 0 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результататми обмеження таких прав передано iншiй особi - 0 шт.  


XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
4 236
3 755
0
0
4 236
3 755
  будівлі та споруди
613
604
0
0
613
604
  машини та обладнання
72
67
0
0
72
67
  транспортні засоби
3 549
3 082
0
0
3 549
3 082
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
2
2
0
0
2
2
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
4 236
3 755
0
0
4 236
3 755
Опис
У звiтностi Товариства, станом на 31 грудня 2018 року, основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 10606тис. грн., сума зносу складає 6851 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть 3755 тис. грн. Рiвень зносу основних засобiв високий i становить 64,59%. У 2018 роцi Товариством застосовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, що вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi товариства. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 % його вартостi, яка амортизується.Балансову вартiсть основних засобiв Товариства складають такi групи: Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 604 тис. грн.; Машини та обладнання - 67 тис. грн.; Транспортнi засоби - 3082 тис. грн.; Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 2 тис. грн. Обмежень на використання майна емiтент не має. Основнi засоби Товариства в оренду не передавались.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
3 364
3 264
Статутний капітал (тис.грн)
257
257
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
257
257
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99  N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок
Розрахункова вартiсть чистих активiв(3364.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(257.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного 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 виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
217
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
1 207
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
1 424
X
X
Опис
Зобов'язання за цiнними паперами вiдсутнi.Фiнансовi iнвестицiї в корпоративнi права вiдсутнi. Кредитами банку Товариство не користувалось. Поточнi зобов'язання i забезпечення Товариства складають поточна кредиторська заборгованiсть за: товари, роботи, послуги - 36 тис. грн., розрахунками з бюджетом - 217 тис. грн., у т.ч. з податку на прибуток - 0 тис.грн., розрахунками зi страхування - 113 тис. грн., розрахунками з оплати працi -  423 тис. грн., за одержаними авансами - 0 тис. грн., за розрахунками з учасниками - 13 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання становлять 10 тис. грн. Поточнi забезпечення Товариства на кiнець звiтного перiоду складають  612тис. грн. Усього зобов'язань 1424 тис.грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.10.2013
Міжміський код та телефон
+38 (044) 591-04-00
Факс
+38(044) 591-04-24
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис
Публiчне акцiонерне товариство " Нацiональний депозитарiй України" - депозитарiй, який обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства. Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону України "Про депозитарну систему України", акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Комiсiєю в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). В зв"язку з цим замiсть Номеру лiцензiї або iншого документу вказано № рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї  Правил Центрального депозитарiю та замiсть дати видачi лiцензiї або iншого документа вказана дата прийняття рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї  Правил Центрального депозитарiю.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
14360570
Місцезнаходження
01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Серiя АЕ № 263148
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
12.06.2013
Міжміський код та телефон
+38(056)7163364
Факс
+38(056)7161049
Вид діяльності
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис
Згiдно Договору про обслуговування (вiдкриття) рахункiв у цiнних паперах власникiв iменних цiнних паперiв Емiтента, депозитарна установа прийняла вiд Емiтента реєстр власникiв iменних цiнних паперiв (далi - Реєстр) та iншi документи, визначенi законодавством, вiдкрила рахунки у цiнних паперах власникам цiнних паперiв Емiтента, зазначеним у переданому їй Реєстрi (далi - Власники), зарахувала на вказанi рахунки права на цiннi папери Емiтента, а також забезпечує депозитарний облiк цiнних паперiв Емiтента на вiдповiдних рахунках Власникiв, якi не уклали з обраною Емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "КООП-АУДИТ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
21385106
Місцезнаходження
18000, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, к 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№ 0367
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2001
Міжміський код та телефон
+38(0472)36-02-18
Факс
+38(0472)36-02-18
Вид діяльності
Дiяльнiсть аудиторських фiрм та аудиторiв
Опис
Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi за 2017 р. проводилась з згiдно договору №0018/55 27.03.2018 (з  27.03.2018 по 05.04.2018 року.). 
Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi за 2018 р. та Звiту про корпоративне управлiння проводилась з згiдно договору договору №0019/33 вiд 27 березня 2019 року (з 01 квiтня 2019 року  по  10 квiтня 2019 року). 


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю " Страхова компанiя " "Ю.Ес.Ай "
Організаційно-правова форма
Товариство з додатковою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
32404600
Місцезнаходження
04210, Україна, м. Київ, пр. Героїв Сталiнграда , 4, корпус 6А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ № 293964
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа
07.08.2014
Міжміський код та телефон
+38 (044) 482 1000
Факс
+38(044) 482 1000
Вид діяльності
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
Опис
Товариство надає послуги у сферi страхування

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
27.04.2018
Загальнi збори акцiонерiв
10 000
4 884
204,75
 - кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них; - угоди (змiни до них), пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); - угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення; - угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); - будь-якi угоди, пов'язанi з набуттям Товариством прав власностi на земельнi дiлянки чи пов'язанi з вiдчуженням Товариством прав власностi на земельнi дiлянки, а також правочини, якi згiдно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод; - угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); - договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до них та пов'язанi з ними угоди; - цивiльно-правовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших суб'єктах господарювання; - угоди будiвельного пiдряду, лiзингу; - угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; - угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; - угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; - договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi; - договори позики; - договори поставки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матерiалiв та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. 
28.04.2018
smelatp17128.pat.ua
Опис:
27.04.2018р. черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2018 вiд 27.04.2018р.) згiдно ч.3 ст.70, пiдпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України <Про акцiонернi товариства> та пiдпункту 23 п.8.5.2. роздiлу 8 Статуту Товариства, прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, наступного характеру: - кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них; - угоди (змiни до них), пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); - угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення; - угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); - будь-якi угоди, пов'язанi з набуттям Товариством прав власностi на земельнi дiлянки чи пов'язанi з вiдчуженням Товариством прав власностi на земельнi дiлянки, а також правочини, якi згiдно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод; - угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); - договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до них та пов'язанi з ними угоди; - цивiльно-правовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших суб'єктах господарювання; - угоди будiвельного пiдряду, лiзингу; - угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; - угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; - угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; - договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi; - договори позики; - договори поставки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матерiалiв та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв: 10 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 4884.0 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства - 204.75 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1640771 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1277380 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <за> прийняття рiшення - 1277380 шт. (100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, та 77.85 % голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <проти> прийняття рiшення - 0 шт.
КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128"
за ЄДРПОУ
03115436
Територія
Черкаська область, м.Смiла
за КОАТУУ
7110500000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
за КВЕД
49.31
Середня кількість працівників: 123
Адреса, телефон: 20700 м. Смiла, вул. В.Гордiєнко, 108, (04733) 4-20-83;
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
1
0
    первісна вартість
1001
4
4
    накопичена амортизація
1002
( 3 )
( 4 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
4 236
3 755
    первісна вартість
1011
10 716
10 606
    знос
1012
( 6 480 )
( 6 851 )
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
    первісна вартість
1016
0
0
    знос
1017
( 0 )
( 0 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
0
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
4 237
3 755
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
211
290
Виробничі запаси
1101
189
257
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
0
0
Товари
1104
22
33
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
86
101
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
2
6
    з бюджетом
1135
5
15
    у тому числі з податку на прибуток
1136
5
15
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
91
19
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
222
599
Готівка
1166
51
48
Рахунки в банках
1167
35
423
Витрати майбутніх періодів
1170
27
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
3
3
Усього за розділом II
1195
647
1 033
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
4 884
4 788

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
257
257
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
1 011
1 011
Додатковий капітал
1410
1 039
1 039
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
257
257
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
700
800
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
3 264
3 364
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
0
0
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
44
36
    розрахунками з бюджетом
1620
217
217
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
98
113
    розрахунками з оплати праці
1630
276
423
    одержаними авансами
1635
0
0
    розрахунками з учасниками
1640
13
13
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
969
612
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
3
10
Усього за розділом IІІ
1695
1 620
1 424
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
4 884
4 788
Примітки: Будинки i споруди 604 тис. грн. Машини i обладнання 37 тис. грн.Транспортнi засоби 3082 тис. грн. Iнструменти, прилади та iнвентар 2 тис. грн.  Основнi засоби, всього 3755 тис. грн. Матерiальнi основнi активи, всього 3755 тис. грн. У звiтному перiодi переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась. В заставi основнi засоби не перебувають. 
Запаси. Балансова вартiсть запасiв: Матерiали 257 тис. грн., товари 33 тис. грн. ВСЬОГО 290 тис. грн.
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть. Склад короткострокової дебiторської заборгованостi: За поставками вiтчизняним покупцям 101 тис. грн., Аванси на поставки 6 тис.грн. Заборгованостi з податку на дохiд  15 тис. грн.Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 19 тис. грн. Короткостроковi заборгованостi за поставками, разом 141 тис. грн.
Неотриманi податковi накладнi, якi можуть бути врахованi в зменшення податку на додану вартiсть в майбутнiх перiодах 3 тис. грн.
Стан короткострокових резервiв у звiтному перiодi був наступним: Резерв на оплату вiдпусток працiвникам 612 тис. грн. 
Короткостроковi зобов'язання за поставками та iнше, всього 812 тис. грн. 
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01.01.2019
Підприємство
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Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
25 032
22 438
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
( 0 )
( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 24 990 )
( 21 760 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
42
678
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
2 352
1 916
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 1 825 )
( 1 861 )
Витрати на збут
2150
( 77 )
( 72 )
Інші операційні витрати
2180
( 365 )
( 221 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
127
440
    збиток
2195
( 0 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
0
0
Інші доходи
2240
0
0
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 0 )
( 0 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 0 )
( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
127
440
    збиток
2295
( 0 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-27
-66
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
100
374
    збиток
2355
( 0 )
( 0 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
100
374
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
15 711
14 439
Витрати на оплату праці
2505
8 043
6 714
Відрахування на соціальні заходи
2510
1 731
1 437
Амортизація
2515
616
670
Інші операційні витрати
2520
1 156
656
Разом
2550
27 257
23 916
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
5 140 000
5 140 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
5 140 000
5 140 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,019460
0,072760
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
0,019460
0,072760
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Структура доходiв: Доходи вiд продажу: готової продукцiї власного виробництва, товарiв, послуг 25032 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзацiї. Вартiсть проданої готової продукцiї, товарiв, послуг 24990 тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати. Амортизацiя основних засобiв 15 тис. грн. Витрати матерiалiв та ПММ 68 тис. грн. Електроенергiя, вода  та охорона, зв"язок 185 тис. грн. Консультацiйнi, юридичнi та аудиторськi послуги 12 тис. грн. Послуги зв'язку,  пiдписка перiодичних видань 21 тис. грн. Ремонт основних засобiв 42 тис. грн. Податки i збори 79 тис. грн. Заробiтна плата та соцiальнi виплати, пов'язанi з з/п  1125 тис.грн. Резерви невикористаних вiдпусток 154 тис.грн. Iншi послуги стороннiх органiзацiй 124 тис. грн. Адмiнiстративнi витрати, всього  1825 тис. грн.
Витрати на збут 77 тис. грн.
Дохiд вiд субвенцiй 2238 тис. грн. Дохiд вiд оренди,вiдходiв виробництва 114 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи, всього2352 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати, всього 365 тис. грн.
Прибуток (збиток) до оподаткування 127 тис. грн. Податкова ставка 18 тис. грн. Податок на прибуток згiдно з дiючою ставкою 27 тис. грн. Всього, чистий прибуток 100 тис. грн.
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
27 038
24 484
Повернення податків і зборів
3005
0
12
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
2 477
1 846
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
0
0
Надходження від повернення авансів
3020
65
0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
0
0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
107
46
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
0
1
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 18 008 )
( 16 037 )
Праці
3105
( 6 282 )
( 5 319 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 1 716 )
( 1 425 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 2 740 )
( 2 255 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 37 )
( 143 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 998 )
( 786 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 1 705 )
( 1 326 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 6 )
( 1 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 106 )
( 91 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 318 )
( 246 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
511
1 015
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
0
    необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
0
0
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 0 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 134 )
( 1 023 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-134
-1 023
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 0 )
( 0 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
0
0
Чистий рух коштів за звітний період
3400
377
-8
Залишок коштів на початок року
3405
222
230
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
599
222
Примітки: Грошовi кошти в касi станом на 31.12.2018р 48 тис. грн.
Грошовi кошти в банку: 423 тис. грн.
в т.ч.: поточний рахунок гривневий 423 тис. грн.
Iншi грошовi еквiваленти 128 тис. грн.
Грошовi кошти та їх еквiваленти, всього 599 тис.грн.
Використання грошових коштiв не обмежено.
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Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
257
1 011
1 039
257
700
0
0
3 264
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
257
1 011
1 039
257
700
0
0
3 264
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
100
0
0
100
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
0
0
0
100
0
0
100
Залишок на кінець року 
4300
257
1 011
1 039
257
800
0
0
3 364
Примітки: Зареєстрований акцiонерний капiтал (5140000 звичайних акцiй, номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна) 257 тис. грн.
Додатковий капiтал станом на 31.12.2018 р. складається з наступного капiталу:
1011 тис. грн. - капiтал у дооцiнках, сформований за рахунок iндексацiй;
1039 тис. грн. - додатковий капiтал, сформований за рахунок невикористаних прибуткiв минулих рокiв;
257 тис. грн. - резервний капiтал, сформований вiдповiдно до законодавства України на покриття збиткiв;
 800 тис. грн. - нерозподiлений прибуток.


Керівник				Даценко Петро Iванович

Головний бухгалтер			Скирчук Наталiя Вiкторiвна
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року

1.	Товариство та його дiяльнiсть
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за Законодавством України, що дiє вiдповiдно до Положень Цивiльного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Законiв України "Про акцiонерне товариство", "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Товариство засновано вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Черкаськiй областi вiд 05 жовтня 1995 року шляхом перетворення державного пiдприємства Смiлянське АТП-17128 у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з Указом Президента України вiд 26 листопада 1994 року № 699/94 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватних майнових сертифiкатiв".
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" в результатi змiни типу Товариства за наслiдками прийнятого Загальними зборами 20.04.2016 р. (протокол №1/2016) є правонаступником усiх прав та обов'язкiв Публiчного акцiонерного товариства "Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128". 
Товариство здiйснює такi види дiяльностi: технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв; надання iнших допомiжних комерцiйних послуг; пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення (основний); iнший пасажирський наземний транспорт; постачання iнших готових страв; надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; оптова торгiвля вiдходами та брухтом; роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продовольчими товарами та товарами широкого вжитку; дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання.
Товариство є господарським товариством, статутний капiтал якого подiлено на визначену кiлькiсть акцiй однакової номiнальної вартостi, корпоративнi права за якими посвiдчуються акцiями.
Юридична адреса Товариства: 20700, Черкаська обл., м. Смiла, вул. В.Гордiєнко, будинок 108. Станом на 31 грудня 2018 р. у ПрАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128" працювало 123 особи (на 31 грудня 2017 року -  132 особи.). Перiод, який охоплено фiнансовою звiтнiстю - 2018 рiк (рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року). 
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128" за рiк, що закiнчився 31.12.2018 р., була затверджена директором Товариства 30 сiчня 2019 року.

2. Умови, в яких працює Товариство
В Українi спостерiгаються деякi явища, характернi для ринкової економiки, включаючи вiдносно високу iнфляцiю та високi вiдсотковi ставки. Реалiзацiя накопичених в останнi роки макроекономiчних дисбалансiв призвела до зростання iнфляцiї, що обумовлювалося: девальвацiєю гривнi в умовах зниження валютних надходжень та наростання панiчних настроїв через вiйськовий конфлiкт на сходi України; вагомою адмiнiстративною складовою iнфляцiї через старт процесу приведення тарифiв у сферi житлово-комунального господарства до рiвня покриття їх собiвартостi. У 2018 роцi вiдбулося також суттєве зростання iндексу цiн виробникiв. Попри зниження доларових цiн на свiтових товарно-сировинних ринках  девальвацiя гривнi зумовила подорожчання iмпортованої сировини та енергоносiїв. 
Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-рiзному й часто змiнюється. Економiчний розвиток України в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi економiчних, фiнансових i монетарних заходiв, що вживаються урядом, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, законодавчiй та полiтичнiй сферах. Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на економiку України, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства. Керiвництво впевнене, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства.

3. Ризики та економiчнi умови
В ходi нормального ведення бiзнесу виникає можливiсть впливу на дiяльнiсть Товариства валютного та кредитного ризикiв.
Валютний ризик. Як i для багатьох iнших пiдприємств, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi, iноземнi валюти, зокрема долар США, євро та рублi, вiдiграють значну роль у процесi проведення Товариством багатьох типiв операцiй в Українi.
 Кредитний ризик. Фiнансовi iнструменти, що потенцiйно можуть призвести до концентрацiї кредитного ризику Товариства, складаються в основному з дебiторської заборгованостi за торговими операцiями. Товариство управляє цим ризиком шляхом постiйного вiдстеження кредитоспроможностi клiєнтiв. Щодо ризикiв у зв'язку зi змiною цiн на послуги, Товариство не очiкує на зниження цiн у передбачуваному майбутньому, тому не укладала деривативних або iнших контрактiв з метою управлiння ризиком зниження цiн. Товариство переглядає перспективи щодо цiн регулярно в ходi розгляду необхiдностi активного управлiння фiнансовим ризиком. 


4.	Облiкова полiтика
Основа складання. Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. 
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО). 
 При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
Використання оцiнок. Складання фiнансової звiтностi вимагає використання оцiнок i припущень, що впливають на суми, зазначенi у фiнансовiй звiтностi та примiтках до неї. Припущення та оцiнки вiдносяться в основному до визначення термiнiв експлуатацiї основних засобiв, оцiнки запасiв, визнання та оцiнки забезпечень, погашення майбутнiх економiчних вигод. Цi оцiнки базуються на iнформацiї, що була вiдома на момент складання фiнансової звiтностi. Вони визначаються на основi найбiльш ймовiрного сценарiю майбутнього розвитку бiзнесу Товариства (включаючи бiзнес-середовище). Оцiнки i умови, якi лежать в основi їх очiкування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може вiдрiзнятися вiд його оцiнки на час складання фiнансової звiтностi, якщо бiзнес-умови розвиваються не так, як очiкувало Товариство. Як тiльки стає вiдома нова iнформацiя, яка впливає на оцiнки, рiзницi вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) i змiнюються припущення.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
Основнi засоби. Основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї на дату останнього балансу та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Активи, вартiстю менше 6 000,00 грн., не визнаються у складi основних засобiв i не амортизуються, а списуються на витрати при введеннi в експлуатацiю. Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом на основi таких очiкуваних строкiв корисної експлуатацiї:
Група основних засобiв	Строк корисної експлуатацiї
Земля	Не амортизується
Будiвлi i споруди	10-100 рокiв
Машини та обладнання	3-20 рокiв
Транспортнi засоби	5-15 рокiв
Iнструменти, прилади, iнвентар	4-10 рокiв
Iншi основнi засоби	12-20 рокiв
Витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в експлуатацiю, наприклад, поточний ремонт, технiчне обслуговування та капiтальний ремонт, як правило, вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) у перiодi, в якому вони були понесенi. У ситуацiях, коли можна чiтко довести, що зазначенi витрати призвели до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, що очiкуються вiд використання об'єкту основних засобiв понад первiсно очiкуванi економiчнi вигоди, такi витрати капiталiзуються як додаткова вартiсть основних засобiв.
Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об'єкта основних засобiв активом, визнається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю об'єкта.
Дооцiнка основних засобiв списується на нерозподiлений прибуток одночасно з використанням об'єкта основних засобiв.
Знецiнення нефiнансових активiв. Активи, термiн експлуатацiї яких не обмежений, не амортизуються, але розглядаються щорiчно на предмет знецiнення. Активи, що амортизуються, аналiзуються на предмет їх можливого знецiнення в разi якихось подiй або змiни обставин, якi вказують на те, що вiдшкодування повної балансової вартостi може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу - це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання, в залежностi вiд того, яка з них вища. Нефiнансовi активи, що пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату аналiзуються на предмет можливого сторнування знецiнення.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи по наступних категорiях оцiнки: кредити та дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська заборгованiсть включають фiнансову дебiторську заборгованiсть, яка виникає, коли Товариство надає грошовi кошти, товари чи послуги безпосередньо дебiтору, крiм дебiторської заборгованостi, яка створюється з намiром продажу вiдразу ж або протягом короткого промiжку часу. Товариство не застосовує облiк хеджування. Основнi фiнансовi iнструменти Товариства представленi грошовими коштами та їх еквiвалентами. У Товариства також є iншi фiнансовi iнструменти, наприклад, дебiторська та кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi, якi виникають безпосередньо у зв'язку з його основною дiяльнiстю.
Припинення визнання фiнансових активiв. Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли: активи вибули або права на грошовi потоки вiд них закiнчилися iншим чином; Товариство передало, в основному, всi ризики та вигоди володiння або Товариство не передавало i не зберiгало в значнiй мiрi всi ризики та вигоди володiння, але не зберегло контроль. Контроль зберiгається, коли покупець не має практичної можливостi повнiстю продати актив незв'язанiй сторонi, не накладаючи при цьому додатковi обмеження на продаж.
Грошовi кошти. Грошовi кошти складаються з готiвки в касi, грошових коштiв на банкiвських рахунках та грошових коштiв, зданих iнкасаторськiй службi згiдно договору. 
Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть в звiтному перiодi була поточною та визнаною.
Резерв сумнiвних боргiв нараховується шляхом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi (згiдно з п.8 П(С)БО10 i п.2.10 Мiнрекомендацiй № 635..  
Запаси. Товарнi запаси оцiнюються за нижчою з двох величин: собiвартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це оцiночна продажна цiна в процесi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням оцiночних витрат на здiйснення доробки, а також оцiночних витрат, необхiдних для здiйснення реалiзацiї. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється за методом ФIФО.
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї Товариства визнаються за справедливою вартiстю компенсацiї, отриманої за них Товариством. 
Управлiння капiталом. Основне завдання Товариства при управлiннi капiталом - збереження можливостi безперервно функцiонувати з метою забезпечення необхiдної прибутковостi акцiонерам i вигiд зацiкавленим сторонам, а також збереження оптимальної структури капiталу i зниження його вартостi.
Для пiдтримання структури капiталу i його коригування Товариство може коригувати суму дивiдендiв, належну до виплати акцiонерам, провести повернення капiталу акцiонерам, випустити новi акцiї, продати активи для зниження заборгованостей або залучити новi кредити.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається за амортизованою вартiстю.
Непередбаченi активи та непередбаченi зобов'язання. Непередбаченi зобов'язання у фiнансовiй звiтностi не визнаються, крiм випадкiв, коли є вiрогiднiсть того, що для розрахунку за зобов'язанням необхiдне вибуття економiчних ресурсiв, що може бути визначене з достатньою достовiрнiстю. Iнформацiя про цi зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою.
Забезпечення. Забезпечення визнаються якщо:
1) Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або фактичну) внаслiдок минулої подiї;
2) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення заборгованостi; та
3) можна достовiрно оцiнити суму заборгованостi.
У випадку невиконання зазначених умов, забезпечення не визнаються.
Суми, якi визнанi Товариством як забезпечення, є найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для погашення теперiшньої заборгованостi на дату балансу. У випадках, коли вплив грошей у часi суттєвий, сума забезпечення визначається за теперiшньою вартiстю видаткiв, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для погашення зобов'язання. 
Забезпечення переглядаються на кожну дату балансу та коригуються для вiдображення поточної найкращої оцiнки. Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде потрiбним для погашення заборгованостi, забезпечення сторнується.
Визнання доходiв та витрат. Дохiд визнається за принципом нарахування, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визначається без податку на додану вартiсть, iнших податкiв з продажу та знижок. Дохiд визнається, коли вiдбулося вiдвантаження i значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на товари, переходять до покупця. 
Витрати, пов'язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Витрати облiковуються по мiрi понесення та вiдображення в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) у вiдповiдному перiодi.
Податок на прибуток визначається згiдно з Податковим кодексом. 
Внески до Державного пенсiйного фонду. Товариство не має нiяких iнших пенсiйних програм, крiм державної пенсiйної системи України, що вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв, якi розраховуються як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) вiдносяться до перiоду, в якому нараховується заробiтна плата. Крiм цього, в Товариствi не iснує програм додаткових виплат при виходi на пенсiю та iнших компенсацiйних програм, якi б потребували додаткових нарахувань.

5. Суттєвi бухгалтерськi оцiнки та судження
Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень, що базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються об?рунтованими за iснуючих обставин, стосовно представлення активiв i зобов'язань вiдповiдно до вимог МСФЗ. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вказаних оцiнок. Припущення та зробленi на їхнiй основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i в усiх наступних перiодах перспективно. Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi керiвництвом було зроблено наступнi судження, оцiнки та припущення:
1) Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi.
2) Жодний компонент бiзнесу та/або група активiв чи окремi активи не передбаченi на продаж та не класифiкованi як групи вибуття. Вся дiяльнiсть розглядається як дiяльнiсть, що продовжується, iнформацiя з припиненої дiяльностi не наводиться.
3) Строки корисного використання довгострокових нефiнансових активiв є предметом судження, що ?рунтується на досвiдi використання подiбних активiв; цiлком зношенi активи продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Товариство їх фактично використовує, пiдтримує робочий стан.
4) Резерви щорiчних вiдпусток мiстять оцiночнi значення вiдповiдно до методологiї, визначеної облiковою полiтикою.
5) Оцiнка приблизної справедливої вартостi по фiнансових активах та зобов'язаннях, що облiковуються не за справедливою вартiстю, але розкриття справедливої вартостi яких вимагається, мiстить припущення щодо їхньої справедливої вартостi.
6)  Облiк фiнансових активiв в частинi зменшення корисностi мiстить ряд припущень та оцiнок (наявнiсть чи вiдсутнiсть ознак знецiнення, майбутнi грошовi потоки тощо).
7) Товариством оцiнено, що всi договори оренди не мiстять ознак фiнансової оренди та повиннi класифiкуватися як операцiйна оренда.
8) Аналiз чутливостi та iншi аналiзи щодо управлiння ризиками мiстять припущення стосовно варiювання чинникiв та їхнього впливу на активи, зобов'язання, сукупних дохiд та капiтал.
9) Товариством зроблено припущення про те, що судовi справи, по яких воно виступає вiдповiдачем, будуть вигранi у судах усiх iнстанцiй.
На думку керiвництва, застосованi судження та припущення, що лежать в основi цих суджень, є об?рунтованими. Однак змiни в цих припущеннях можуть вплинути на суму визнаних у звiтностi доходiв.
.

6.	Необоротнi активи 
(тис. грн.)
Матерiальнi основнi активи	Код рядка	31.12.2017	31.12.2018
1	2	3	4
Будинки i споруди		613	604
Машини i обладнання		72	67
Транспортнi засоби		3549	3 082
Iнструменти, прилади та iнвентар		2	2
Iншi основнi засоби		-	-
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи		-	-
Основнi засоби, всього	1010	4236	3755
Незавершене капiтальне будiвництво та обладнання, яке потребує монтажу 	1005	-	-
Матерiальнi основнi активи, всього		4236	3755

 (тис. грн.)

Змiни в матерiальних
основних активах                                                                                                                                                                    (за видовими групами)	Будинки i
споруди	Машини
i обладнання	Транспортнi
засоби	Iнструменти,
прилади
iнвентар	Iншi основнi
засоби	Малоцiннi
необоротнi
матерiальнi
активи	Незавершене
капiтальне
будiвництво та
обладнання, яке
потребує монтажу	Матерiальнi
основнi
активи, разом
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Вартiсть брутто на
початок звiтного
перiоду (01.01.2018 р.)	1525	269	8735	49	-	138	-	10716
Закупiвля	13	10	94 	-	 -	17	 -	134
Модернiзацiя, добудова		-		 -		- 	 -	-
Перекласифiкацiя	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	-
Приєднання	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	-
Iншi збiльшення (%% банку)	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	-
Продаж	-	-	 -	 -	 -	 -	 -	
Лiквiдацiя		2	235		 -	7	 -	244
Призначенi для збуту	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	-
Iншi зменшення / збiльшення	 -	 -	 -	 -	 -	 -	-	-
Вартiсть брутто на
кiнець звiтного перiоду (31.12.2018 р.)	1538	277	8594	49	-	148	-	10606
Погашення на початок
звiтного перiоду
(01.01.2018 р.)	912	197	5186	47	-	138	 -	6480
Поточна амортизацiя	22	15	561	-	-	17	-	615

Перекласифiкацiя	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	-
Продаж		 -	 -	 -	 -	 -	 -	-
Лiквiдацiя		2	235		 -	7	 -	244
Призначенi для збуту	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	-
Iншi збiльшення / зменшення	 -	 -	 -	 -	-	-	 -	-
Погашення на кiнець
звiтного перiоду
(31.12.2018 р.)	934	210	5512	47	-	148	-	6851
Вартiсть нетто на
кiнець звiтного перiоду (31.12.2018 р.)	604	67	3082	2	-	-	-	3755

У звiтному перiодi переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась. В заставi основнi засоби не перебувають. 

7.	Запаси
Балансова вартiсть запасiв:
(тис. грн.)
Показник	Код рядка	31.12.2017	31.12.2018
1	2	3	4
Матерiали	1101	189	257
Товари	1104	22	33
Всього	1100	211	290
Запаси в заставi не перебувають.

8.	Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Склад короткострокової дебiторської заборгованостi:
(тис. грн.)
Короткостроковi заборгованостi за поставками та iнше	Код рядка	31.12.2017	31.12.2018
1	2	3	4
За поставками вiтчизняним покупцям	1125	86	101
Аванси на поставки 	1130	2	6
Заборгованостi з податку на дохiд 	1135	5	15
 		-	
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	1155	91	19
Короткостроковi заборгованостi за поставками, разом	х	184	141

 Заборгованiсть є поточною з термiном погашення до 12 мiсяцiв
Грошовi кошти
(тис. грн.)
Показник	Код рядка	31.12.2017	31.12.2018
1	2	3	4
Грошовi кошти в касi	1166	51	48
Грошовi кошти в банку:	1167	35	423
в т.ч.: поточний рахунок гривневий		35	423
Iншi грошовi еквiваленти		136	128
Грошовi кошти та їх еквiваленти, всього	1165	222	599
Використання грошових коштiв не обмежено.

9.	  Iншi активи
(тис. грн.)
Iншi активи	Код рядка	31.12.2017	31.12.2018
1	2	3	4
Неотриманi податковi накладнi, якi можуть бути врахованi в зменшення податку на додану вартiсть в майбутнiх перiодах		3	3
Iншi активи, всього 	1190	3	3
10.	  Акцiонерний капiтал
Акцiонерний капiтал Товариства:
(тис. грн.)
Змiст	31.12.2017	31.12.2018
1	2	3
Зареєстрований акцiонерний капiтал (5140000 звичайних акцiй, номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна)	257	257
Всього	257	257

У звiтному перiодi додатковий випуск акцiй не проводився. Додатковий випуск акцiй на наступний рiк не планується.

11.	  Додатковий капiтал
Додатковий капiтал станом на 31.12.2018 р. складається з наступного капiталу:
ў	1011 тис. грн. - капiтал у дооцiнках, сформований за рахунок iндексацiй;
ў	1039 тис. грн. - додатковий капiтал, сформований за рахунок невикористаних прибуткiв минулих рокiв;
ў	257 тис. грн. - резервний капiтал, сформований вiдповiдно до законодавства України на покриття збиткiв;
ў	 800 тис. грн. - нерозподiлений прибуток.

12.	 Короткостроковi резерви
Стан короткострокових резервiв у звiтному перiодi був наступним:
(тис. грн.)
Показник	Код рядка	31.12.2017	31.12.2018
1	2	3	4
Резерв на оплату вiдпусток працiвникам	1660	969	612
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань 	1660		-
Всього	1660	969	612

14. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 
Структура кредиторської короткострокової заборгованостi:
(тис. грн.)
Короткостроковi зобов'язання за поставками та iнше	Код рядка	31.12.2017	31.12.2018
1	2	3	4
За поставками за товари, роботи, послуги перед вiтчизняними постачальниками	1615	44	36
Аванси, отриманi на поставки 	1635	-	-
Розрахунки з бюджетом	1620	217	217
З податку на дохiд 	1621		-
За заробiтною платою 	1630	276	423
Заборгованiсть перед органами соцiального страхування	1625	98	113
Заборгованiсть за розрахунками з учасниками	1640	13	13
Iнше	1690	3	10
Короткостроковi зобов'язання за поставками та iнше, всього	х	651	812
15.	 Дохiд вiд реалiзацiї
Структура доходiв:
(тис. грн.)
Показник	Код рядка	2017 р.	2018 р.
1	2	3	4
Доходи вiд продажу:			
готової продукцiї власного виробництва, товарiв, послуг	2000	22438	25032
Всього	2000	22438	25032
16.	 Собiвартiсть реалiзацiї
(тис. грн.)
Собiвартiсть реалiзацiї	Код рядка	2017 р.	2018 р.
1	2	3	4
Вартiсть проданої готової продукцiї, товарiв, послуг	2050	21760	24990
Всього	2050	21760	24990
17.	 Адмiнiстративнi витрати
(тис. грн.)
Адмiнiстративнi витрати	Код рядка	2017 р.	2018 р.
1	2	3	4
Амортизацiя основних засобiв		55	15
Витрати матерiалiв та ПММ		135	68
Електроенергiя, вода  та охорона, зв"язок		172	185
Консультацiйнi, юридичнi та аудиторськi послуги		16	12
Послуги зв'язку,  пiдписка перiодичних видань		23	21
Ремонт основних засобiв		103	42
Податки i збори		63	79
Заробiтна плата та соцiальнi виплати, пов'язанi з з/п 		1020	1125
Резерви невикористаних вiдпусток		230	154
Iншi видовi витрати, в т.ч.:			
службовi вiдрядження			
представницькi витрати		-	-
Iншi послуги стороннiх органiзацiй		44	124
Адмiнiстративнi витрати, всього 	2130	1861	1825

18.	 Витрати на збут 
(тис. грн.)
Витрати за видами	Код рядка	2017 р.	2018 р.
1	2	3	4
Амортизацiя основних засобiв 		9	5
Електроенергiя, вода, послуги		8	8
Заробiтна плата та соцiальнi виплати, пов'язанi з з/п		48	63
Резерви невикористаних вiдпусток		7	1
Витрати на збут, всього	2150	72	77


19. Iншi операцiйнi доходи та витрати
19.1. Структура iнших операцiйних та iнших доходiв:
(тис. грн.)
Iншi операцiйнi доходи	Код рядка	2017 р.	2018 р.
1	2	3	4
Дохiд вiд субвенцiй		1612	2238
Вiдшкодування ранiше списаних активiв		-	-
Страхова винагорода		64	
Станцiйний збiр		168	
Дохiд вiд оренди,вiдходiв виробництва		72	114
Дохiд вiд реалiзацiї активiв		-	-
Iншi операцiйнi доходи, всього	2120	1916	2352

19.2. Структура iнших операцiйних та iнших витрат:
(тис. грн.)
Iншi операцiйнi витрати	Код рядка	2017 р.	2018 р.
1	2	3	4
Оплата 5 днiв лiкарняних, матерiальнi допомоги  та нарахування до фонду ЄСВ		144	282
Списання завданих збиткiв			
Представницькi витрати		2	
Витрати на культ.масову та оздоровчу роботу		30	26
Iншi витрати (податки, збори, послуги, штрафи)		45	57
Iншi операцiйнi витрати, всього	2180	221	365

20. Фiнансовi витрати
(тис. грн.)
Фiнансовi витрати	Код рядка	2017 р.	2018 р.
1	2	3	4
Витрати на сплату вiдсоткiв	2250		-
Фiнансовi витрати, всього	2250		-


21.	 Податок на прибуток
Вiдповiдно до законодавства України, у звiтному перiодi ставка з податку на прибуток становила 18%.
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток:
(тис. грн.)
Показник	Код рядка	2017 р.	2018 р.
1	2	3	4
Податок на прибуток			
Поточнi витрати з податку на прибуток		66	27
Вiдстроченi витрати з податку на прибуток		-	-
Всього	2300	66	27

Пояснення взаємозв'язку мiж податковими витратами (доходами) та облiковим прибутком (збитком):

(тис. грн.)
Показник	2017 р.	2018 р.
1	2	3
Прибуток (збиток) до оподаткування	440	127
Податкова ставка	18	18
Податок на прибуток згiдно з дiючою ставкою	66	27
Всього, чистий прибуток	374	100

22.	 Звiт про рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв сформовано прямим методом шляхом розкриття iнформацiї про основнi види валових грошових надходжень i виплат. 

23.	Iнформацiя за сегментами
Основним i прiоритетним видом дiяльностi Товариства є пасажирськi наземнi транспортнi перевезення мiського та примiського сполучення. Доходи, отриманi за цим сегментом, становлять 90 вiдсоткiв вiд загальної суми отриманих доходiв. Тобто всi фiнансовi результати формуються за одним операцiйним сегментом i представленi в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд). 
Iншi доходи формуються [субвенцiї на перевезення, станцiйний збiр та iншi доходи]. Цi доходи є несуттєвими для Товариства, i розкриття iнформацiї за цим сегментом не є доречним. 
Оскiльки Товариство надає однотипнi послуги, деталiзацiя за видами послуг не здiйснюється, оскiльки така iнформацiя не надається органам, вiдповiдальним за прийняття управлiнських рiшень. 
Географiчнi сегменти представляють формування виручки Товариства вiд надання послуг на територiї України.:
Регiони України - 100 вiдсоткiв.
Основнi виробничi потужностi Товариства знаходяться в м. Смiла. Тому доходи та активи за виробничим сегментом вiдносяться в основному до одного географiчного регiону - м. Смiла.

24. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає 3364 тис. грн. Заявлений статутний капiтал - 257 тис. грн., неоплаченого капiталу на кiнець звiтного перiоду немає, тобто скоригована вартiсть статутного капiталу складає також  257 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України. Державної частки в статутному капiталi Товариства немає.

25. Управлiння фiнансовими ризиками
В ходi своєї дiяльностi Товариство пiддається цiлому ряду фiнансових ризикiв, серед яких ринковий ризик (у тому числi цiновий ризик, ризик справедливої вартостi процентної ставки, ризик грошових потокiв), кредитний ризик. Загальна програма управлiння ризиками в Товариствi нацiлена на зведення до мiнiмуму потенцiйного негативного впливу на фiнансовi результати Товариства тих ризикiв, якi пiддаються управлiнню або не є профiльними для дiяльностi з надання послуг пасажирського наземного транспорту мiського та примiського сполучення.



26. Управлiння капiталом
Метою Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Товариства в якостi безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам i вигоди iншим зацiкавленим сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру капiталу для зменшення його вартостi. Для пiдтримки або коригування структури капiталу Товариство може коригувати суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, повертати капiтал акцiонерам, випускати новi акцiї або продавати активи для зменшення суми боргу. Як i iншi пiдприємства, що працюють у тiй же галузi, Товариство контролює величину капiталу на пiдставi спiввiдношення власних i позикових коштiв. Це спiввiдношення розраховується як чиста сума зобов'язань, роздiлена на загальну суму капiталу, управлiння яким здiйснюється. Чиста сума зобов'язань розраховується як загальна сума позикових коштiв (включаючи поточнi i довгостроковi позиковi кошти, показанi в балансi) мiнус грошi та їх еквiваленти. Загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснює Товариство, дорiвнює власному капiталу, показаному в балансi

У тис. грн.	2017 рiк	2018 рiк
Загальна сума позикових коштiв	-	-
Грошi та їх еквiваленти	222	599
Чиста сума зобов'язань	-	-
Всього капiталу	3264	3364
	-	-
У якостi капiталу виступає власний капiтал Товариства. Кiлькiснi данi про те, що розумiється пiд власним капiталом, наведенi у Примiтцi 11. Основнi цiлi управлiння капiталом: пiдтримання достатностi та адекватностi капiталу для ведення дiяльностi та максимiзацiї вигод акцiонерiв. Товариство управляє капiталом та змiнює його у залежностi вiд економiчних вимог та вимог законодавства. Фiнансова стiйкiсть Товариства є достатньою. Товариство виконує вимоги законодавства України стосовно розмiру та сплати акцiонерного (статутного) капiталу приватними акцiонерними товариствами та стосовно перевищення вартостi власного капiталу (чистих активiв) над статутним капiталом. У 2018 роцi Товариство не мало позикових коштiв, сума власного капiталу достатня для функцiонування. 

27. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням рiзної ринкової iнформацiї та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки необхiдно об?рунтоване судження при тлумаченнi ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки не завжди виражають суми, якi Товариство може отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї. Товариство використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв i розкриття iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки: 1-й рiвень: котирування (неcкоригованi) на активних ринках для iдентичних активiв чи зобов'язань; 2-й рiвень: iншi методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану справедливу вартiсть, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано; 3-й рiвень: методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану справедливу вартiсть, не є спостережуваними на ринку. 
27.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.


Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю	
Методики оцiнювання	Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)	
Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти	Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi	Ринковий	Офiцiйнi курси НБУ
Дебiторська заборгованiсть	Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.	Дохiдний	Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов'язання	Первiсна та подальша оцiнка поточних та довгострокових зобов'язань здiйснюється за вартiстю погашення	Витратний	Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки

27.2. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi"
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю

Статтi	Балансова вартiсть	Справедлива вартiсть
	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5
 дебiторська заборгованiсть	184	
141	184	141
Грошовi кошти та їх еквiваленти	222	599	222	599
Короткостроковi позики	-	-	-	-
 кредиторська заборгованiсть	651	812	651	812
Справедливу вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.
Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi. 

28.	 Пов'язанi особи
Пов'язаними особами Товариства є:
ў	Даценко Петро Iванович - директор Товариства.
Операцiї з пов'язаними сторонами:
ў	винагорода  керiвника -  160 тис. грн.  

29.	 Подiї пiсля дати балансу
Вiдповiдно до МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" Товариство визначає сприятливi та несприятливi подiї, якi вiдбуваються з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi за 2018 рiк до випуску. ПрАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128" стверджує, що не вiдбувалось нiяких подiй пiсля звiтної дати, якi могли б вплинути на фiнансову звiтнiсть за 2018  рiк. Також не вiдбувалося нiяких подiй, якi могли б вимагати коригування фiнансової звiтностi за 2018 рiк.

30.	Юридичнi та iншi питання
Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здiйснення операцiй, продовжує розвиватися як наслiдок переходу до ринкової економiки. Положення законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, регiональних i центральних органiв державної влади та iнших урядових iнститутiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання не спiвпадають. Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Товариства здiйснювалась цiлком вiдповiдно до законодавства, i всi передбаченi законодавством податки були нарахованi або сплаченi. У випадках, коли порядок нарахування i сума податкових зобов'язань були невизначеними, нарахування здiйснювалися на основi найкращих оцiнок керiвництва. 
Судових позовiв до Товариства вiд iнших осiб з ризиками суттєвих вiдтокiв немає.



Директор                                                                        П.I. Даценко

Головний бухгалтер                                                      Н.В. Скирчук

XV. Відомості про аудиторський звіт
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "КООП-АУДИТ"
2
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
21385106
3
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, к 33
4
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
 0367
5
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
номер: № 0525, дата: 29.01.2015
6
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2018 по 31.12.2018
7
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
02 - із застереженням
8
Пояснювальний параграф (за наявності)
Пояснювальний параграф  вiдсутнiй
9
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: №0019/33, дата: 27.03.2019
10
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 01.04.2019, дата закінчення: 10.04.2019
11
Дата аудиторського звіту
10.04.2019
12
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
10 000,00
13
Текст аудиторського звіту



ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО  АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року.








                                                                       НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ: 
                                                                 Акцiонерам та управлiнському персоналу 
    ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128"

1.ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
   Думка з застереженням 
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПрАТ"Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128" iдентифiкацiйний код юридичної особи :03115436(далi-Товариство) за 2018 рiк, на дату 31 грудня  2018 року, складеної вiдповiдно до Мiжнародних  стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) , що складається з: 
 Балансу (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2018 р., 
 Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2018 рiк,
 Звiту про рух грошових коштiв за 2018 рiк, 
 Звiту про власний капiтал за 2018 рiк, 
 Звiту про корпоративне управлiння за 2018 рiк.
 Примiток до фiнансової звiтностi,включаючи стислий виклад значущих облiкових        полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для  думки iз застереженням", фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства  на 31 грудня 2018 року, та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився  зазначеною датою, вiдповiдно до чинного законодавства щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки з застереженням
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), рiк видання 2016-2017р.р, затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 08.06.2018р р. № 361 (надалi - МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до даного    пiдприємства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
1.Товариство не проводило аналiзу на знецiнення основних засобiв, як того вимагає Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку №36 "Зменшення корисностi активiв" (МСБО 36). На нашу думку, iснують ознаки того, що такi основнi засоби могли втратити частину своєї вартостi внаслiдок негативного впливу фiнансової кризи. Ми не змогли оцiнити вплив цього вiдхилення вiд МСБО 36 на звiт про сукупнi доходи та витрати товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018р. Наша думка щодо фiнансової звiтностi поточного перiоду мiстить застереження у зв'язку з можливим впливом даних обставин на порiвняннiсть показникiв поточного i минулого року.
2.Пiд час аудиторської перевiрки  iснували деякi обмеження обсягу роботи аудиторiв, а саме : аудитори не мали можливостi спостерiгати за iнвентаризацiєю основних засобiв,запасiв, iнших оборотних i необоротних активiв, а також зобов'язань, оскiльки ця дата передувала нашому призначенню. Проте, ми виконали альтернативнi процедури для отримання, достатнiх та вiдповiдних аудиторських доказiв щодо кiлькостi основних засобiв.
У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитори не виключають, що можуть бути викривлення. У зв'язку з цим, аудитор не може отримати вiдповiднi аудиторськi докази, на основi яких грунтується думка. Вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо вони є, може бути недостатньо суттєвим, але не всеохоплюючим.
У зв'язку з неможливiстю перевiрки окремих фактiв аудитор не може висловити свою думку щодо вказаних моментiв, але вони мають обмежений вплив на стан справ у цiлому i не перекручують дiйсний фiнансовий стан. Аудитор вважає можливим пiдтвердити, що за винятком згаданих обмежень надана iнформацiя свiдчить про вiдповiднiсть господарської дiяльностi чинному законодавству. Система облiку вiдповiдає законодавчо-нормативним вимогам.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, що на наше професiйне судження були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
За винятком питання, зазначеного в роздiлi "Основа для думки з застереженням", ми визначили, що немає iнших ключових питань аудиту, iнформацiю про якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї щодо фiнансового стану Товариства, яка складається вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03 грудня 2013 року N 2826 зi внесеними змiнами. (надалi - Положення № 2826).
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю, та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили нiяких фактiв, якi б необхiдно було вiдобразити у нашому звiтi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за визначення здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Вiдповiдно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть") посадовi особи Замовника несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для надання аудиторських послуг.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.
  Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
o	iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури увiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
o	отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
o	оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтова-нiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
o	доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Пiдприємством продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Пiдприємство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, гак, щоб досягги достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
2ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
На пiдставi вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV щодо "Звiту про корпоративне управлiння " аудитор повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статтi 401
 роздiлу V зазначеного Закону, а також перевiрити iнформацiю зазначеною у пунктах 1-4 частини третьої статтi 40.1 роздiлу V зазначеного Закону.
Звiт  про корпоративне управлiння за фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, подання якого вимагається частиною третьої статтi 40.1 роздiлу V Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV (у редакцiї вiд 01.01.2019 року) є окремою частиною Звiту керiвництва (далi - Iнша iнформацiя). 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за Iншу iнформацiю.
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку Iншої iнформацiї вiдповiдно до законодавства.
Управлiнський персонал та тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, зобов'язанi забезпечити, щоб Звiт керiвництва разом iз Звiтом про корпоративне управлiння вiдповiдали вимогам, передбаченим Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 року №3480-IV (далi - Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок"), Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 № 514-VI (зi змiнами) та вимогам "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями).
Вiдповiдальнiсть аудитора за перевiрку Iншої iнформацiї.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на Iншу iнформацiю та ми не робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї Iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi ми ознайомилися з Iншою iнформацiєю, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянули, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця Iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно Iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.

Нашим обов'язком вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" також є надання висновку про те, чи пiдготовлений Звiт про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених вимог та чи узгоджується такий звiт iз внутрiшнiми, корпоративними та статутними документами за звiтний перiод.
ВИСНОВОК ЩОДО ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ
Ми перевiрили iнформацiю у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства, розкриття якої вимагається пунктах 5-9 частини третьої статтi 401 роздiлу V  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
На нашу думку, iнформацiя  у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за перiод з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року,  станом на 31.12.2018 року, що додається, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктах 5-9 частини третьої статтi 40.1 роздiлу V  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 17.09.2008 № 514-VI (зi змiнами) та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями). 
Крiм того, ми перевiрили iнформацiю включену до Звiту про корпоративне управлiння Товариства,  розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статтi 40.1 роздiлу V Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 17.09.2008 № 514-VI (зi змiнами), а саме:
-iнформацiю про посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство, або на кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який  добровiльно вирiшила застосовувати з розкриттям вiдповiдної iнформацiї про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги;
- iнформацiю щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння;
 -iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв  та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;
- iнформацiю про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого органу Товариства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.
При перевiрцi зазначеної iнформацiї, включену до Звiту про корпоративне управлiння Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статтi 40.1 роздiлу V Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 17.09.2008 № 514-VI (зi змiнами), ми не виявили суттєвих розбiжностей з вимогами  додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) та вимогами Закону України "Про цiннi папери та Фондовий ринок". 
 Основнi вiдомостi про Аудитора та договiр
Повна назва:                      	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "КООП-АУДИТ"
Код ЄДРПОУ 	21385106
Мiсцезнаходження:              	18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офiс 33
Керiвник 	Костенко Катерина Григорiвна- директор
Телефон	(0472) 360218
Реєстрацiйнi данi:             	Зареєстроване Виконавчим комiтетом
Черкаської мiської ради  26.09.1994 р.
3а № 10000107627
Реєстр аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi мають право  проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi, 	  0367
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi 		Рiшення АПУ № 0525 вiд 29.01.2015 року №307/4,чинне до 31.12.2019 року.
 Аудиторська перевiрка  проводилась з згiдно договору №0019/33 вiд 27 березня 2019 року з 
01 квiтня 2019 року  по  10 квiтня 2019 року. 
 
  Ключовий партнер з аудиту                              _______________ Костенко К.Г.
 Номер у Реєстр аудиторiв та
суб'єктiв аудиторської дiяльностi
 Роздiл "Аудитори" №100737
Сертифiкат аудитора серiя А №004528
		



XVI. Твердження щодо річної інформації
Директор Даценко П.I. повiдомляє про те, що наскiльки це йому вiдомо рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та затверджена аудитором, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається у своїй господарськiй дiяльностi. Юридичних осiб, якi перебувають пiд контролем емiтента немає, консолiдована фiнансова звiтнiсть не складається.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
27.04.2018
28.04.2018
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів


