Титульний аркуш

08.05.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 489/01
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правлiння



Грущинський Андрiй Миколайович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСПЕЦТРАНС"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02772037
4. Місцезнаходження: 04208, м. Київ, просп. Правди, 85
5. Міжміський код, телефон та факс: (44) 449-92-62, 400-49-54, (44) 449-92-62
6. Адреса електронної пошти: kievspectrans@kst.in.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2020, Рiшення Загальних зборiв
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
www.kst.in.ua
08.05.2020

(URL-адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
X
4. Інформація щодо корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

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

7. Судові справи емітента
X
8. Штрафні санкції щодо 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 мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

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

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

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

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

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

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

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

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

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація про вчинення значних правочинів

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

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

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

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

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

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
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:
У складi рiчного звiту емiтента вiдсутнi деякi роздiли у зв'язку з тим, що:
Iнформацiя про лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не є обов'язковою для ПрАТ. Вiдсутня участь емiтента в iнших юридичних особах.
Емiтент не користується послугами рейтингового агентства.
Емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Щодо iнформацiї про органи управлiння:вiдсутнi будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення; ВIдсутнi засновники -фiзичнi особи;
Протягом 2019 року не було змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй;
Протягом 2019 року не вiдбувалася змiна осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;
Немає iформацiї про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;
Емiтент не використовує деривативи, тому вiдсутня iнформацiя про хеджування та про схильнiсть емiтента до ризикiв.
Вiдсутня практика корпоративного управлiння, застосовувана понад визначенi законодавством вимоги; Вiдсутнi власники фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями
Вiдсутнi облiгацiї емiтента;
Вiдсутнi iншi цiннi папери, випущенi емiтентом; Вiдсутнi похiднi цiннi папери емiтента;
Вiдсутнє забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;
Вiдсутнє придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду.
Вiдсутнiй звiт про стан об'єкта нерухомостi - не було емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємства Вiдсутня наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента.
Вiдсутня наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу;
Вiдсутня iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - не є обов'язковою, оскiльки емiтент не веде дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
 Емiтент не приймав рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Емiтент не приймав рiшення про вчинення значних правочинiв.
Емiтент не приймав рiшення про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
Вiдсутня iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть.
Вiдсутня рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв
Вiдсутня акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами емiтента
Вiдсутнi удь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Вiдсутнi випуски iпотечних облiгацiй. Вiдсутнє iпотечне покриття
Вiдсутня наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття. Вiдсутнi випуски iпотечних сертифiкатiв.
Вiдсутня iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв.
Не створювався фонд операцiй з нерухомiстю (ФОН) - вiдутня вся iнформацiя про ФОН.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСПЕЦТРАНС"
2. Скорочене найменування (за наявності)
	ПрАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"
3. Дата проведення державної реєстрації
	21.05.1997
4. Територія (область)
	Київська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	28422960
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)
	275
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	38.11 - Збирання безпечних вiдходiв
	38.21 - Оброблення та видалення безпечних вiдходiв
	45.20 - Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	Публiчне акцiонерне товариство АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК", МФО 320478
2) IBAN
	26009212004938
3) поточний рахунок
	26009212004938
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	Публiчне акцiонерне товариство "Банк"КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", МФО 300647
5) IBAN
	2600409943
6) поточний рахунок
	2600409943

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
	ТОВ "Київпобутсервiс"
2) Організаційно-правова форма
	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	31840734
4) Місцезнаходження
	м.Київ, Подiльський район, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 85
5) Опис 
	Сума 3 500,00 грн

1) Найменування
	ТОВ "Київська об'єднана продовольча компанiя"
2) Організаційно-правова форма
	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	2072631
4) Місцезнаходження
	м. Київ, вул. Межигiрська, 83
5) Опис 
	Сума 15 000,00 грн.

1) Найменування
	Українська асоцiацiя автопiдприємств сан.очистки
2) Організаційно-правова форма
	Асоціація
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	д/н
4) Місцезнаходження
	м.Київ
5) Опис 
	Сума 40,00 грн.



16. Судові справи емітента

№ з/п
Номер справи
Найменування суду
Позивач
Відповідач
Третя особа
Позовні вимоги
Стан розгляду справи
1
 № 826/6100/118 вiд 25.04.2018
Апеляцiйний адмiнiстративний суд
Головне управлiння  державної фiскальної служби у Київськiй областi
ПрАТ "Київспецтранс"

Змiст заяви: про стягнення заборгованостi на сумму 2062038,70


Ухвала Шостого апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд вiд 18.07.2019  про повернення апеляцiйної скарги.Ухвала Шостого апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд вiд 18.07.2019  про повернення апеляцiйної скарги.
Опис:
д/н
2
 № 826/8259/18 вiд 01.06.2018 р
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Головне управлiння ДФС у м. Києва

Змiст заяви: про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення 


Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 01.06.2018 р. вiдкрито провадження. Пiсля розгляду справи по сутi 24.10.2018 подальший розгляд справи буде здiйснюватись в порядку письмового провадження без участi сторiн.
Опис:
д/н
3
 № 826/8590/18 вiд 06.06.2018 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Головне управлiння ДФС у м. Києва

Змiст заяви: про визнання протиправним та скасування рiшення 

Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 06.06.2018 р. вiдкрито провадження. Пiсля розгляду справи по сутi 18.07.2018 подальший розгляд справи буде здiйснюватись в порядку письмового провадження без участi сторiн.
Опис:
д/н
4
№ 826/9417/18 вiд 22.06.2018 р
 Шостий апеляцiйний адмiнiстративний суд
ПрАТ "Київспецтранс"
Головне управлiння ДФС у м. Києвi

Змiст заяви: про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення

Ухвалою Верховного суду у складi колегiї суддiв Касацiйного адмiнiстративного суду вiд 10.01.2019 в вiдмовлено у вiдкритi касацiйного провадження, Постанову Шостого апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 04.12.2018 та Рiшення вiд 03.09.2018 залишити без
Опис:
д/н
5
№ 826/9411/18 вiд 22.06.2018 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Головне управлiння ДФС у м. Києвi

Змiст заяви: про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення
		

Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 22.06.2018 р. Справа розглядається в порядку письмового провадження без участi сторiн.		Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 22.06.2018 р. Справа розглядається в порядку письм
Опис:
д/н
6
№ 826/8758/18 вiд 28.12.2018 р.
Шостий апеляцiйний адмiнiстративний суд
ПрАТ "Київспецтранс"
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг

Змiст заяви: про визнання бездiяльностi протиправною

Постановою Шостого апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 28.11.2018 року справу направлено до Окружного адмiнiстративного суду м. Києва для продовження розгляду та Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 28.12.2018 прийнято до провадже
Опис:

7
№ 826/9412/18 вiд 25.06.2018 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Головне управлiння ДФС у м. Києвi

Змiст заяви: про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення

 Рiшенням Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 23.12.2019 позов задоволено.
Опис:
д/н
8
№ 826/9413/18 вiд 23.06.2018 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Головне управлiння ДФС у м. Києвi

Змiст заяви: про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення

Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 23.06.2018 р. вiдкрито провадження. Пiсля розгляду справи по сутi 10.10.2018 подальший розгляд справи буде здiйснюватись в порядку письмового провадження без участi сторiн.
Опис:
д/н
9
№ 826/9245/18 вiд 23.06.2018 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Головне управлiння ДФС у м. Києвi

Змiст заяви: про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення


Поточний стан справи: 11.12.2018 Рiшенням ОАС м. Києва позов повнiстю задоволено.
Опис:
д/н
10
№ 826/11169/18 вiд 13.06.2018 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Головне управлiння ДФС у м. Києвi

Змiст заяви: про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення

Постановою Шостого апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 26.11.2019 залишено без задоволення апеляцiйну скаргу та  залишено без змiн Рiшення Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 29.08.2019. 
Опис:
д/н
11
№ 826/16767/18 вiд 22.10.2018 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Головне управлiння ДФС у м. Києвi

Змiст заяви: про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення

Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 22.10.2018 р. З 05.09.2019 розгляд справи здiйснюється у порядку письмого провадження.
Опис:
д/н
12
№ 826/11831/18 вiд 13.06.2018 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Головне управлiння ДФС у м. Києвi

Змiст заяви: про визнання протиправною та скасування Вимоги 


17.12.2018 Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва  вiд 13.06.2018 р. вiдкрито провадження. Справа розглядається в порядку письмового провадження
Опис:
д/н
13
№ 826/19583/18 вiд 26.11.2018 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Головне управлiння ДФС у м. Києвi

Змiст заяви: про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення

Рiшення Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва  про задоволення позову  вiд 18.11.2019 задоволено частково.
Опис:
д/н
14
№ 826/19581/18 вiд 28.11.2018 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Головне управлiння ДФС у м. Києвi

Змiст заяви: про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення

Рiшенням Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 22.05.2019 року позов задоволено.
Опис:
д/н
15
№ 826/19580/18 вiд 30.11.2018 р
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Головне управлiння ДФС у м. Києвi

Змiст заяви: про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення

Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 30.11.2018 р. Справа розглядається в порядку письмового провадження без участi сторiн.
Опис:
д/н
16
№ 640/19582/18 вiд 04.12.2018 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Головне управлiння ДФС у м. Києвi

Змiст заяви: про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення

Ухвала Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва  вiд 04.12.2018 р. Справа розглядається в порядку письмового провадження без участi сторiн
Опис:
д/н
17
№ 640/20295/18 вiд 21.12.2018 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Головне управлiння ДФС у м. Києвi

Змiст заяви: про визнання протиправною бездiяльнiсть 

Рiшенням Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва  вiд 07.12.2019 року вiдмовлено у задоволеннi позову.
Опис:
д/н
18
№ 2607/14758/12 (2607/2395/2012) вiд 24.02.2012 р.
Верховний суд у складi колегiї суддiв Першої судової палати Касацiйного цивiльного суду
Горбаченко Сергiй Миколайович.
ПрАТ "Київспецтранс"

Змiст позову: про вiдшкодування матерiальної та моральної шкоди по ДТП на сумму 70 971,28 грн. 
Постановою Верховного суду у складi колегiї суддiв Першої судової палати Касацiйного цивiльного суду  вiд 17.07.2019 касацiйну скаргу Позивача залишено без задоволення рiшення Подiльського районного суду м. Києва вiд 28.03.2016 р. та рiшення Апеляцiйного
Опис:
д/н
19
№ 826/9838/16 вiд 01.07.2016
Вищий адмiнiстративний суд мiста Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Державна податкова iнспекцiя у Подiльському районi Головного управлiння ДФС у м. Києвi.

 про визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень

Постановою Верховного суду у складi колегiї суддiв Першої судової палати Касацiйного цивiльного суду вiд 20.12.2019 касацiйну скаргу Позивача залишено без задоволення, а Постанову Київського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 14 грудня 2016 року  бе
Опис:
д/н
20
№ 826/12586/17  вiд 06.10.2017
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
Головне управлiння ДФС у м. Києвi
ПрАТ "Київспецтранс"

Змiст позову: стягнення податкового боргу, та екологiчний податоку . Сумма позовних вимог 12 440 889,36 грн.

 

Рiшенням Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 19.09.2018 р. в задоволенi адмiнiстративного позову ГУ ДФС у м. Києвi вiдмовлено повнiстю. Ухвалою Шостого апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 04.01.2019 р. повернуто апеляцiйну скаргу ГУ ДФС
Опис:
д/н
21
№ 910/23387/16 вiд 29.12.2016
Господарський суд мiста Києва
ПАТ "АК "Київводоканал"
 КП УЖГ "Житлорембудсервiс"
ПрАТ Київспецтранс"
Змiст позову: про порушення справи про банкруцтво .Сума позову 671 864,13 грн.

Ухвалою Господарського суду мiста Києва вiд 29.12.2016, розгляд справи продовжується
Опис:
д/н
22
№ 910/14860/19 вiд 28.10.2019
Господарський суд мiста Києва
Державне пiдприємство з питань поводження з вiдходами як вторинною сировиною, в особi вiдокремленого пiдроздiлу Виробничого комплексу "Техносервiс"
ПрАТ "Київспецтранс"

Змiст позову: про повернення майна та стягнення 532 555,68 грн неустойки

Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 28.10.2019 р. вiдкрито провадження продовжується розгляд справи	
Опис:
д/н
23
 № 640/7380/19 вiд 08.05.2019 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Головне управлiння  державної фiскальної служби  м. Київ

Змiст заяви: про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0237191212 вiд 20.03.2019

Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 08.05.2019 р. вiдкрито провадження i розглядається  без повiдомлення сторiн.
Опис:
д/н
24
№ 640/7381/19 вiд 02.05.2019 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Головне управлiння  державної фiскальної служби  м. Київ

 Змiст заяви: про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення 

 Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 02.05.2019 р. вiдкрито провадження i розглядається  без участi сторiн
Опис:
д/н
25
 № 640/7383/19 вiд 06.05.2019 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Головне управлiння державної фiскальної служби у м. Київ

Змiст заяви: про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення 

Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 06.05.2019 р. вiдкрито провадження i розглядається  без повiдомлення
Опис:
д/н
26
№ 640/7384/19 вiд 02.05.2019 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Головне управлiння державної фiскальної служби  м. Київ

Змiст заяви: про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення 


 Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 12.05.2019 р. вiдкрито провадження i розглядається  без повiдомлення сторiн.
Опис:
д/н
27
 № 640/19472/19 вiд 22.10.2019 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Головне управлiння державної фiскальної служби  м. Київ

Змiст заяви: про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення вiд 25.09.2019 № 0061921213 

Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 22.10.2019 р. вiдкрито провадження. 
Опис:
д/н
28
№ 640/19471/19 вiд 21.10.2019 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Головне управлiння державної фiскальної служби  м. Київ

Змiст заяви: про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення вiд 25.09.2019 № 0061721213 

 Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 21.10.2019 р. вiдкрито провадження.
Опис:
д/н
29
№ 640/16247/19 вiд 04.09.2019 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Головне управлiння державної фiскальної служби  м. Київ

 про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення 

Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 25.11.2019 р. вiдкладено розгляд справи на 13.01.2020
Опис:
д/н
30
 № 640/5909/19 вiд 18.04.2019 р.
Шостого Апеляцiйного адмiнiстративного суду
 Головне управлiння Держпродспоживслужби в Київськiй областi
 ПрАТ "Київспецтранс"

про застосування заходiв реагування 

Ухвалою Шостого Апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 25.11.2019 р. апеляцiйну скаргу Головного управлiння Держпродспоживслужби в Київськiй областi залишено без задоволення, Рiшення Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 18.07.2019 року залиш
Опис:
д/н
31
№ 640/7607/19 вiд 27.05.2019 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Головне управлiння Держпродспоживслужби в Київськiй областi

про визнання протиправним та скасування припису 

Рiшенням Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 04.12.2019 року позовнi вимоги задовiльнити повнiстю.
Опис:
д/н
32
№ 320/4015/19 вiд 26.07.2019 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Пiдгiрцiвська сiлська рада Обухiвського району Київської областi

 про визнання протиправним та скасування рiшення 


Ухвалою Київськиого окружного адмiнiстративного суду вiд 26.07.2019 року про вiдкриття провадження. 14.11.2019 розгляд справи перейшов у письмове провадження
Опис:
д/н
33
№ 320/2747/19 вiд 10.06.2019 р.
Шостий апеляцiйний адмiнiстративний суд
 ПрАТ "Київспецтранс"
Пiдгiрцiвська сiлська рада Обухiвського району Київської областi

 про визнання протиправним та скасування рiшення

Постановою  Шостого апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 09.12.2019 року апеляцiйну скаргу Пiдгiрцiвської сiлської ради Обухiвського району Київської областi залишено без задоволення, Рiшення Окружного адмiнiстративного суду вiд 22.07.2019 року залише
Опис:
д/н
34
№ 640/7607/19 вiд 27.05.2019 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
 ПрАТ "Київспецтранс"
Головне управлiння Держпродспоживслужби в Київськiй областi

про визнання протиправним та скасування припису 


Рiшенням Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 04.12.2019 року позовнi вимоги задовiльнити повнiстю.
Опис:
д/н
35
640/9772/19 вiд 27.05.2019 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Головний спецiалiст -державний iнспектор з охорони навколишнього природного середовища столичного округу вiддiлу iнструментально-лабораторного контролю Приходько В.В., Вiдповiдач (Боржник): Головний спецiалiст -державний iнспектор з охорони навколишнього
Державна екологiчна iнспекцiя столичного округуТретя особа: Пiдгiрцiвська сiльська рада
 Про визнання протиправним та скасування припису вiд 05.03.2019

Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду  вiд 27.05.2019 р. вiдкрито провадження. Розгляд  справи здiйснюється без повiдомлення учасникiв справи.
Опис:
д/н
36
№ 640/11820/19 вiд 22.07.2019 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Державна екологiчна iнспекцiя Столичного округу

Про визнання протиправним та скасування припису вiд 29.05.2019

Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду  вiд 22.07.2019 р. вiдкрито провадження. Розгляд  справи здiйснюється без повiдомлення (виклику) сторiн.
Опис:
д/н
37
№ 640/12279/19 вiд 11.07.2019 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
Державна екологiчна iнспекцiя Столичного округу
ПрАТ "Київспецтранс"

Про застосування заходiв реагування 

Рiшенням Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 17.10.2019 року вiдмовити у задоволенi позову Державна екологiчна iнспекцiя Столичного округу.
Опис:
д/н
38
№ 640/12278/19 вiд 11.07.2019 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
Державна екологiчна iнспекцiя Столичного округу
ПрАТ "Київспецтранс"

 Про застосування заходiв реагування

Ухвалою  Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 08.11.2019 року  зупинено провадження по справi до набрання законної сили рiшенням суду в адмiнiстративнiй справi № 640/11820/19
Опис:
д/н
39
№ 640/8648/19 вiд 04.06.2019 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Пiвнiчний офiс Держаудитслужби Держана аудиторська служба України

 визнання протиправним та скасування висновку про результати монiторингу закупiвлi 

 Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду  вiд 04.06.2019 р. вiдкрито провадження.Справа розглядається без повiдомлення сторiн.
Опис:
д/н
40
№ 640/8640/19 вiд 28.05.2019 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва
ПрАТ "Київспецтранс"
Пiвнiчний офiс Держаудитслужби Держана аудиторська служба України

 визнання протиправним та скасування висновку про результати монiторингу закупiвлi 


 Рiшенням Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 25.10.2019 року вiдмовлено у задоволенi адмiнiстративного позову повнiстю (вступна та резолютивна частини).
Опис:
д/н
41
№ 640/8659/19 вiд 22.05.2019 р.
Окружний адмiнiстративний суд м. Київ
ПрАТ "Київспецтранс"
Пiвнiчний офiс Держаудитслужби Держана аудиторська служба України


 визнання протиправним та скасування висновку про результати монiторингу закупiвлi 


 Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду  вiд 22.05.2019 р. вiдкрито провадження. Справа розглядається без повiдомлення сторiн
Опис:
д/н
17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію
 Орган, який наклав штрафну санкцію
Вид стягнення
Інформація про виконання
1
ППР №0040881212, 16.01.2019
ГУ ДФС у м.Києвi (Подiльський р-н)
Адмiнiстративний штраф
виконано 16.01.2019
Опис:
д/н
2
ППР 0001435505, 15.01.2019
Обухiвського управлiння ГУ ДПС у Київськiй областi                                                      Обухiвського управлiння ГУ ДПС у Київськiй областi                                                      Обухiвського управлiння ГУ ДПС у Киї
Екологiчний податок, 20%
виконанно  сiчень 2019
Опис:
д/н
3
ППР 0008255505, 14.02.2019
Обухiвського управлiння ГУ ДПС у Київськiй областi                                                      Обухiвського управлiння ГУ ДПС у Київськiй областi                                                      
Екологiчний податок, 20%
виконанно  20.02.2019
Опис:
д/н
4
ППР №0015975505, 13.03.2019
Обухiвського управлiння ГУ ДПС у Київськiй областi                                                      Обухiвського управлiння ГУ ДПС у Київськiй областi                                                      
Екологiчний податок, 20%
виконанно   25.03.2019
Опис:
д/н
5
Виконавче провадження, 
ВДВС Подiльского РУЮ
Виконавче провадження у справi користування майном комунальної власностi
виконанно 22.03.2019
Опис:
д/н
6
ППР №0019395505, 22.03.2019
Обухiвського управлiння ГУ ДПС у Київськiй областi                                                      
Земельний податок, 10%
виконанно  23.03.2019
Опис:
д/н
7
ППР 0272251210, 01.04.2019
ГУ ДФС у м.Києвi (Подiльський р-н)
Екологiчний податок, 20%
виконанно  25.04.2019
Опис:
д/н
8
ППР №0024815505, 12.04.2019
Обухiвського управлiння ГУ ДПС у Київськiй областi                                                      
Земельний податок, 10%
виконанно 13.04.2019
Опис:
д/н
9
ППР №0025035505, 15.04.2019
Обухiвського управлiння ГУ ДПС у Київськiй областi                                                      
Екологiчний податок, 20%
виконанно 14.05.2019
Опис:
д/н
10
ППР №0026625505, 19.04.2019
Обухiвського управлiння ГУ ДПС у Київськiй областi                                                      
Екологiчний податок, 20%
виконанно 15.05.2019
Опис:
д/н
11
ППР №0334271212, 19.04.2019
ГУ ДФС у м.Києвi (Подiльський р-н)
Адмiнiстративний штраф
виконанно 19.04.2019
Опис:
д/н
12
ППР №0030195505, 15.05.2019
Обухiвського управлiння ГУ ДПС у Київськiй областi                                                      Обухiвського управлiння ГУ ДПС у Київськiй областi                                                      
Екологiчний податок, 20%
виконанно 22.05.2019
Опис:
д/н
13
ППР 0427971210, 24.05.2019
ГУ ДФС у м.Києвi (Подiльський р-н)
Екологiчний податок, 20%
виконанно 31.05.2019 
Опис:
д/н
14
ППР №0034315505, 07.06.2019
Обухiвського управлiння ГУ ДПС у Київськiй областi                                                      
Екологiчний податок, 20%
виконанно 20.06.2019
Опис:
д/н
15
ППР №0035825505, 20.06.2019
Обухiвського управлiння ГУ ДПС у Київськiй областi                                                      
Екологiчний податок, 20%
виконанно 16.07.2019
Опис:
д/н
16
ППР №0037275505, 04.07.2019
Обухiвського управлiння ГУ ДПС у Київськiй областi                                                      
Екологiчний податок, 20%
виконанно 25.07.2019
Опис:
д/н
17
ППР N 0040775505, 19.07.2019
Обухiвського управлiння ГУ ДПС у Київськiй областi                                                      
Екологiчний податок, 20%
виконанно  29.07.2019
Опис:
д/н
18
ППР №0050555505, 13.08.2019
Обухiвського управлiння ГУ ДПС у Київськiй областi                                                      
Екологiчний податок, 20%
виконанно 02.09.2019
Опис:
д/н
19
ППР №0688551208, 19.08.2019
ГУ ДФС у м.Києвi (Подiльський р-н)
Адмiнiстративний штраф
виконанно 19.08.2019
Опис:
д/н
20
ППР №0053685505, 21.08.2019
Обухiвського управлiння ГУ ДПС у Київськiй областi                                                      Обухiвського управлiння ГУ ДПС у Київськiй областi                                                      
Екологiчний податок, 20%
виконанно 29.08.2019
Опис:
д/н
21
ППР №0704351212, 23.08.2019
ГУ ДФС у м.Києвi (Дарницький р-н)
Земельний податок, 10%
виконанно 30.08.2019
Опис:
д/н
22
ППР №0704331212, 23.08.2019
ГУ ДФС у м.Києвi (Дарницький р-н)
Земельний податок, 20%
виконанно 30.08.2019
Опис:
д/н
23
ППР №0053685505, 21.08.2019
Обухiвського управлiння ГУ ДПС у Київськiй областi                                                      
Екологiчний податок, 20%
виконанно  20.09.2019
Опис:
д/н
24
ППР №0055615504, 05.09.2019
Обухiвського управлiння ГУ ДПС у Київськiй областi                                                      
Екологiчний податок, 10%
виконанно  20.09.2019
Опис:
д/н
25
ППР 005038406, 26.09.2019
ГУ ДФС у м.Києвi (Подiльський р-н)
Екологiчний податок, 20%
виконанно 30.09.2019
Опис:
д/н
26
ППР 005047406, 26.09.2019
ГУ ДФС у м.Києвi (Подiльський р-н)
Екологiчний податок, 20%
виконанно  30.09.2019
Опис:
д/н
27
ППР №0059045504, 03.10.2019
Обухiвського управлiння ГУ ДПС у Київськiй областi  
Екологiчний податок, 10%
виконанно  05.10.2019
Опис:
д/н
28
ППР №015188410, 21.10.2019
ГУ ДФС у м.Києвi (Подiльський р-н)
Адмiнiстративний штраф
виконанно 21.10.2019
Опис:
д/н
29
ППР№017869405, 28.10.2019
ГУ ДФС у м.Києвi (Подiльський р-н)
Несвоєчасна реєстрацiя ПДВ,  10%
виконанно 05.10.2019
Опис:
д/н
30
Рiшення ГУ ДПС у м.Києвi №0069013308 вiд 11.11.19, 11.11.2019
ГУ ДФС у м.Києвi (Подiльський р-н)
ЄСВ
виконанно 15.11.2019
Опис:
д/н
31
ППР№031515405, 27.11.2019
ГУ ДФС у м.Києвi (Подiльський р-н)
Несвоєчасна реєстрацiя ПДВ,  10%
виконанно 28.11.2019
Опис:
д/н
32
Судова справа 826/11877/16, 
Обухiвського управлiння ГУ ДПС у Київськiй областi                                                      
Екологiчний податок, пеня
виконанно частинами протягом 2019 року
Опис:
д/н
33
Справа №826/20143/14 за I,УII-Х.2014, 
ГУ ДФС у м.Києвi (Подiльський р-н)
ПДВ, пеня за 2015-2018 рр
виконанно частинами протягом 2019 року
Опис:
д/н

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Вищим органом товариства являються Загальнi збори акцiонерiв, якi обирають керiвнi органи:
-Наглядову раду (5 осiб), 
-Ревiзiйну комiсiю (3 особи). Наглядова рада обирає виконавчий орган - Правлiння (5 осiб). Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв емiтент не має.
Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.


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
275 квалiфiкованих працiвникiв з багаторiчним досвiдом роботи
-середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом- 3 (трьох осiб), чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 1 (одна осiба),
Фонд оплати працi 53  228 тис. грн.
Збiльшення фонду оплати працi за 2019 рiк в порiвняннi з 2018 роком на 20 578  тис. грн.
Частка жiнок серед керiвникiв складає 24% або 8 осiб. 
На пiдприємствi працюють системи мотивацiї персоналу. Розмiр та перiодичнiсть виплати залежить вiд посади, напрямку та виду дiяльностi (пiдтримуючi пiдроздiли або комерцiйна дiяльнiсть). В залежностi вiд встановленої схеми оцiнювання розглядаються результати досягнення встановлених цiлей, якi були поставленi працiвнику на оцiнювальний перiод та проводиться премiювання спiвробiтникiв згiдно внутрiшнiх процедур та положень Пiдприємства.
Згiдно колективного договору за наявностi фiнансових можливостей власним рiшенням та на власний розсуд Адмiнiстрацiя також видiляє кошти на соцiально-трудовi пiльги, гарантiї, компенсацiї. Спiвробiтникам може надаватися матерiальна допомога у розмiрах та випадках, якi регулюються внутрiшнiми документами Пiдприємства. 

У 2019 роцi ПрАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" надало можливiсть своїм спiвробiтникам пройти навчання за наступними напрямками: 
-	знання екологiчного законодавства;
-	веденення енергетичного господарства;
-	  семiнари по нововведенням законодавства (бухгалтери, юристи,);
 У напрямку охорони працi та безпеки Адмiнiстрацiя забезпечує виконання комплексних заходiв по досягненню встановлених нормативiв безпеки, гiгiєни працi та виробничого середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, запобiгати випадкам виробничого травматизму, професiйного захворювання, аварiям i пожежам виконуючи наступнi заходи, якi передбаченi на пiдприємствi:
-	навчання та перевiрки знань з питань охорони працi працiвникiв Пiдприємства;
-	органiзацiя проведення медичного огляду; 
-	 придбання необхiдних лiкарських засобiв для комплектацiї офiсної аптечки, аптечек для автомобiлiв;  
-	прання  робочого одягу;
-	придбання питної води;
-	придбання мийних засобiв, вологе прибирання офiсу;
-	виконання робiт по обслуговуванню установок пожежної безпеки та по кондицiюванню повiтря,.



Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить 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
Не проводить спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами та органiзацiями

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика ПрАТ "Київспецтранс" встановлена наказом № 01 вiд 01.01.2009 р. (iз змiнами та доповненнями) Протягом 2019 р. суттєвих змiн в облiковiй полiтицi не було. Товариство вiдповiдно до облiкової полiтики, станом на 31.12.2019 р. застосовувало наступнi облiковi оцiнки: Нематерiальнi активи вiдображенi в облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю вiдповiдно до вимог П (С)БО № 8 "Нематерiальн активи". Нарахування амортизацiї проводиться у вiдповiдностi до законодавства. Основнi засоби. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення вiдповiдно до вимог П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством. Запаси. Запаси включають сировину та матерiали, запаснi частини, малоцiннi та швидкозношуванi предмети на складi. Запаси облiковуються за собiвартiстю. Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання, доставку. Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї застосовується метод середньозваженої оцiнки.
Пiдприємство не проводило переоцiнку товарно-матерiальних цiнностей. Грошовi кошти. Грошовi кошти включають суму грошей в касi i на розрахункових рахунках. Iноземної валюти пiдприємство не має.
Дебiторська заборгованiсть. Облiк наявної дебiторської заборгованостi у товариствi ведеться у вiдповiдностi Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть". Визнання доходу. Доход вiд реалiзацiї продукцiї визнається у вiдповiдностi з методом нарахувань при вiдвантаженнi продукцiї. Доход вiд надання послуг вiдображається в облiку, виходячи зi ступеня завершеностi операцiї н дату балансу, якщо може бути достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї. Податки. Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства України.


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 
Основним видом дiяльностi Товариства є надання послуг з вивезення твердих побутових вiдходiв з урахуванням операцiй поводження з побутовими вiдходами (збирання, перевезення, знешкодження, захоронення). Перспективнiсть виконання робiт та надання послуг полягає в застосуваннi Товариством новiтнiх технологiй та розширеннi асортименту та перелiку товарiв, робiт та послуг, а також їх якостi. Господарська дiяльнiсть емiтента не залежить вiд сезонних змiн. Основним ринком збуту є територiя м. Києва i Київської областi, основнi клiєнти - фiзичнi та юридичнi особи - резиденти України. Основними ризиками в дiяльностi емiтента за 2019рiк є змiни у податковому законодавствi та порушення термiнiв розрахункiв з боку контрагентiв. Також негативно впливають на дiяльнiсть товариства загальнодержавнi особливостi, а саме: проведення анти терористичної операцiї на сходi України, та пов'язанi з цим iнфляцiйнi процеси в економiцi, постiйнi фiнансово-економiчнi змiни, податкова полiтика. Всi цi фактори можуть призвести до зменшення обсягiв виконуваних робiт та надаваних послуг та призвести до зменшення прибутку Товариства. Дiї емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту полягають в оперативному реагуваннi на змiни у податковому законодавствi, розширеннi номенклатури та якостi послуг. Для надання послуг з клiєнтами укладаються договори. Стан галузi, у якiй здiйснює свою дiяльнiсть емiтент характеризується перевищенням пропозицiї над попитом, емiтент не здiйснює впровадження нових технологiй та товарiв на український ринок, положення емiтента на ринку характеризується як стабiльне. Емiтент не займає домiнуючого положення на ринку; галузь, у якiй здiйснює свою дiяльнiсть емiтент характеризується середнiм рiвнем конкуренцiї та передбачає можливiсть збiльшення частки емiтента у цiй галузi. Конкурентами Товариства є: КП "АТП Шевченкiвської районної в м.Києвi Ради", ТОВ "Селтiк", ТОВ "Спецкомунтехнiка", ТОВ "Ековтор Транс", ТОВ "Крамар Рiсайклiнг", ДП "Альтфатер-Київ". Емiтент передбачає у перспективi розширення об'ємiв дiяльностi у кiлькiсному та територiальному вiдношеннi.
 При наданнi послуг пiдприємством сировина не використовується, тому вiдсутнi постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання.
      Основним видом дiяльностi Товариства  (за рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк) є надання послуг iз збирання та вивезення твердих побутових вiдходiв з урахуванням операцiй поводження з побутовими вiдходами (збирання, перевезення, знешкодження, захоронення). Послуги надаються юридичним та фiзичним особам.
Дохiд вiд реалiзацiї послуг за 2019 рiк збiльшилась на 97,8% у порiвняннi з доходом вiд реалiзацiї  послуг за 2018 рiк. За звiтний рiк чистий прибуток  Товариства зменшився з 21 823  тис. грн. до 20 746 тис. грн.


Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
За останнi п'ять рокiв Товариством було придбано машин та обладнання на суму 2,3 млн. грн., транспортних засобiв на суму 21 млн. грн. та вiдчужено активiв за рахунок продажу морально та фiзично застарiлих автомобiлiв на суму 86,6 тис. грн., будинки та споруди - 7 592 тис. грн.



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
До основних засобiв емiтента належать рухомi та нерухомi основнi фонди, у тому числi будiвлi та споруди, машини До основних засобiв емiтента належать рухомi та нерухомi основнi фонди, у тому числi будiвлi та споруди, машини та обладнання, прилади, меблi, транспортнi засоби, устаткування, обчислювальна технiка тощо. За останнiй рiк вiвся пошук шляхiв запровадження  поглибленої переробки вiдходiв, якi вiдповiдають вимогам ЕС. Частково  вирiшена проблема збирання та переробки бiогазу на полiгонi №5. Збирання бiогазу ускладнюється через насиченiсть карти Полiгону фiльтратом.
На полiгонi №5 протягом 2018-2019  року здiйснювались роботи по розширенню потужностi системи очищення фiльтрату "ROCHEM" вiдповiдно до проекту "Реконструкцiя та модернiзацiя комплексу пiдготовки, переробки та знешкодження фiльтрацiйних вод полiгону ТПВ № 5 у с. Пiдгiрцi Обухiвського району Київської областi потужнiстю 600 м куб. на добу". З метою розширення потужностi системи очищення фiльтрату проектом передбачено додатково до iснуючої системи очищення стiчних вод "ROCHEM" встановити ще три  модулi для очищення фiльтрату потужнiстю 200 м. куб./добу кожний. Протягом 2019 року виконанi роботи по монтажу та наладцi першого модуля та закуплено i доставлено на територiю полiгона другий модуль. Здiйснюється експлуатацiя  другого модуля в тестовому режимi. Це дало можливiсть збiльшити загальну потужнiсть системи очищення фiльтрату до 750 куб. м. на добу.

На початку 2019 року припинено захоронення вiдходiв на першiй картi Полiгону №5 та протягом першої половини  року виконанi роботи по повному укриттю першої карти з метою подальшої її рекультивацiї. На замовлення ПрАТ "Київспецтранс" ДП "Науково-дослiдний iнститут будiвельного виробництва" розробив проект рекультивацiї першої дiлянки складування вiдходiв. Проект "Реконструкцiя та технiчне переоснащення полiгону твердих побутових вiдходiв № 5 в с. Пiдгiрцi Обухiвського району Київської областi. Рекультивацiя дiлянки №1" пройшов процедуру з ОВД (оцiнки впливу на довкiлля) та отримав позитивний висновок експертизи ДП "Укрдержбудекспертиза". В наступному роцi розпочнуться роботи по рекультивацiї дiлянки №1. 
В рамках проекту "Реконструкцiя та технiчне переоснащення полiгону №5 в с. Пiдгiрцi Обухiвського району Київської областi" з метою екологiчно безпечного завершення експлуатацiї полiгону № 5 та його закриття продовжено роботи по його реконструкцiї. Станом на кiнець 2019 року були виконанi роботи по утепленню  будiвлi очисних споруд "ROCHEM", перекладено лiнiю ЛЕП 10 кВт., здiйснена реконструкцiя головної каналiзацiйної насоссної станцiї, виконанi роботи по монтажу пiдпiрної стiнки II карти складування вiдходiв на 45 % та влаштуванню дамби II карти полiгону на 25 %.

У звiтному перiодi ступiнь використання основних засобiв, в т.ч. машин та обладнання емiтентом складає понад 92 %. Способи утримання активiв Товариства: активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. При цьому витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв здiйснюються для вiдновлення або пiдтримання очiкуваних вiд них майбутнiх економiчних вигод та списуються на витрати в момент їх виникнення.
Витрати, пов'язанi з полiпшенням стану (модернiзацiєю) основних засобiв, що приводять до збiльшення очiкуваних майбутнiх економiчних вигод, включаються до балансової вартостi основних засобiв. Основнi засоби емiтента знаходяться за його мiсцем розташування. На думку Емiтента, екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. На даний час Товариство не визначилося щодо планiв капiтального будiвництва, подальшого розширення або удосконалення основних засобiв у зв'язку з вiдсутнiстю можливостi значних капiталовкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є надто високою.




Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть емiтента впливає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики в державi, зростання iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн на послуги, енергоносiї, паливо масильнi матерiали, запаснi частини та iншi матерiали i обмежує платопроможнiсть замовникiв; недостатнiсть власних обiгови коштiв, а також значний податковий тиск на результати дiяльностi пiдприємства та фонд оплати працi; нестабiльнiсть законодавства України, а також негативний вплив проведення антитерористичної операцiї на сходi України та пов'язанi з цим макроекономiчнi процеси на загальний стан в країнi, що в результатi призводить до зниження дiлової активностi емiтента. Викладенi проблеми свiдчать про високий ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування пiдприємства ведеться за рахунок коштiв вiд власної дiяльностi. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства, як суб'єкта господарювання, Товариство придiляє вiдповiдну увагу ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення
поточних зобов'язань. Можливими шляхами покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента є зменшення собiвартостi послуг, що надаються та розширення ринку збуту.




Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Бiльшiсть договорiв передбачають регулярне надання послуг, тому укладаються щорiчно. На кiнець звiтного перiоду емiтент не має невиконаних договорiв.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
В найближчi роки Товариство планує розширення об'ємiв та спектру надаваних послуг, проведення рекламних компанiй з метою залучення нових клiєнтiв, ефективне i рацiональне використання майна, коштiв i iнших ресурсiв з метою отримання прибутку, Iстотними негативними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є зниження платоспроможностi населення, поглиблення iнфляцiї.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
 Протягом звiтного року здiйснювались дослiдження, а саме повiтря та грунту полiгонiв №№ 5,6; Дослiдження поверхневих стокiв полiгону № 5; монiторинг за рiвнем та якiстю пiдземних вод в районi полiгону № 5. Дослiдження пермiату
   На полiгонi твердих побутових вiдходiв №5 станос на 31.12.2019 року задiяна єдина в Українi система зворотньоосматичноiї очистки фiльтрату потужнiстью до 750 куб.м. на добу, що дозволяє здiйснювати скид в наколишне прородне середовище очищену  воду яка вiдповiдає граничним допустимим концентрацiям. 
Для об?рунтування довгострокового планування, вибору маркетингової стратегiї ПрАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" проводить систематичнi дослiдження стратегiчного характеру в категорiї попиту населення, особливостей споживання продукцiї та сприйняття рекламних матерiалiв.


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
Iнформацiя вiдсутня.


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
НАГЛЯДОВА РАДА
Голова Наглядової ради та 4 членiв Наглядової ради
Русiн Євгенiй Євгенiйович
Пантелеєв Петро Олександрович 
Тинний Iгор Владиславович 
Береговий Юрiй Миколайович 
Попович Володимир Iванович

ПРАВЛIННЯ
Голова Правлiння, заступник Голови Правлiння та 3 члени Правлiння
Грущинський Андрiй Миколайович
Антонець Лариса Петрiвна
Чирва Василь Iванович 
Полюхович Олександр Васильович


V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи (років)
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Голова Правлiння
Грущинський Андрiй Миколайович
1978
вища
24
Корпорацiї "Укрвторресурси", 31212067, Генеральний директор
29.04.2018, 3 роки

Опис:
Призначений на посаду на 3-рiчний строк з 29.04.2018 р. рiшенням засiдання Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" вiд 27.04.2018р. Попереднє мiсце роботи - Голова правлiння ПрАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" - з 2015 р. Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має судимостей за посадовi або корисливi злочини.
2
Член Правлiння
Антонець Лариса Петрiвна
1971
вища
29
ПрАТ "Київспецтранс", 02772037, Головний бухгалтер
20.07.2018, 3 роки

Опис:
Призначено на посаду на 3-рiчний строк з 20.07.2018р. рiшенням засiдання Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" вiд 20.07.2018р. Попереднє мiсце роботи - Член-правлiнння - Головний бухгалтер ПрАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" - з 2015 р. Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має судимостей за посадовi або корисливi злочини. Iнша посада-ПрАТ "Київспецтранс", головний бухгалтер.
3
Член Правлiння
Чирва Василь Iванович
1959
вища
38
ВАТ "Київспецтранс", 02772037,  Заступник директора Департаменту доходiв та фiнансiв.
20.07.2018, 3 роки

Опис:
ПРИЗНАЧЕНО на посаду на 3-рiчний строк з 20.07.2018 р. рiшенням засiдання Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" вiд 20.07.2018 р. Входить до складу правлiння ПрАТ "Київспецтранс" з 2007 року. Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства, розмiр виплаченої винагороди встановлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має судимостей за посадовi або корисливi злочини. Iнша посада- ПрАТ "Київспецтранс", Технiчний директор.
4
Член правлiння
Полюхович Олександр Васильович
1978
вища
18
ТОВ "IСТ ДК Україна", 33054283, Директор
20.07.2018, 3 роки

Опис:
Призначено на посаду на 3-рiчний строк з 20.07.2018р. рiшенням засiдання Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" вiд 20.07.2018р.  Попереднє мiсце роботи в товариствi - член правлiння,  виконавчий директор ПрАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" - з 2015 р. Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має судимостей за посадовi або корисливi злочини. Попередня (iнша) посада- Директор ТОВ "IСТ ДК Україна".
5
Член Наглядової ради
Пантелеєв Петро Олександрович
1975
вища
21
Київська мiська державна адмiнiстрацiя, 00022533,  Заступник голови
26.05.2017, 3 роки

Опис:
Призначений на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.05.2017р., є представником акцiонера - Територiальна громада м. Києва в особi Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї) , що володiє часткою 51,0% СК. Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Попередня (iнша) посада:Заступник голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї
6
Член Наглядової ради
Береговий Юрiй Миколайович
1968
вища
29
Київська мiська державна адмiнiстрацiя, 00022533, Заступник директора Департаменту - начальник управлiння приватизацiї та корпоративних прав Департаменту комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї)
26.05.2017, 3 роки

Опис:
Призначений на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.05.2017р., є представником акцiонера Територiальна громада м. Києва в особi Департаменту комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї , що володiє часткою 51,0 % СК), попереднє мiсце роботи та посада - заступник директора Департаменту - начальник управлiння приватизацiї та корпоративних прав Департаменту комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї) Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Попередня (iнша) посада: Перший заступник директора Департаменту комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї).
7
Член Наглядової ради
Тинний Iгор Владиславович
1975
вища
26
ТОВ "Акванова гiдроресурс", 37493365,  Директор 
26.05.2017, 3 роки

Опис:
Призначений на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.05.2017р., є акцiонером. Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має судимостей за посадовi або корисливi злочини. Попередня (iнша) посада:Директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Акванова гiдроресурс".
8
Член Наглядової ради
Попович Володимир Iванович
1966
вища
31
ТОВ "Троя",  23387970,  Директор
26.05.2017, 3 роки

Опис:
Призначено на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.05.2017р., є представником акцiонера.Попереднє мiсце роботи та посада - Директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Троя". Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства.
9
Член ревiзiонной комiссiї
Романенко Нiна Павлiвна
1954
вища
50
Департамент комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), 19020407, Начальник вiддiлу приватизацiї 
24.04.2019, 3 роки

Опис:
Призначена на посаду на 3-рiчний строк рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд  24.04.2019 р., є представником акцiонера- Територiальна громада м. Києва в особi Департаменту комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї) /(код ЄДРПОУ 19020407/, що володiє часткою 51% СК. Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має судимостей за посадовi або корисливi злочини. Iнша посада -Начальник вiддiлу приватизацiї Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї).
10
Член ревiзiйної комiссiї
Губська Леся Вiкторiвна
1982
вища
20
Управлiння орендних вiдносин та звiтностi комунальних пiдприємств Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї)., 19020407,  Заступник начальника вiддiлу звiтностi комунальних пiдприємств
24.04.2019, 3 роки

Опис:
Призначена на посаду на 3-рiчний строк рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019  р., є представником акцiонера- Територiальна громада м. Києва в особi Департаменту комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї) /(код ЄДРПОУ 19020407/, що володiє часткою 51% СК. Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має судимостей за посадовi або корисливi злочини. Iнша посада -Заступник начальника вiддiлу звiтностi комунальних пiдприємств управлiння орендних вiдносин та звiтностi комунальних пiдприємств Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї).
11
Член ревiзiйної комiссiї
Мартинов Ярослав Леонiдович
1974
вища
27
ТОВ "Центр економiчних iнiциатив", 30636592, Заступник директора
24.04.2019, 3 роки

Опис:
Призначений на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.08.2015р., є представником акцiонера . Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має судимостей за посадовi або корисливi злочини.Попередня (iнша) посада:Заступник директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центр економiчних iнiциатив".
12
Голова Наглядової ради
Русiн Євгенiй Євгенiйович
1980
вища
17
КП "Київкомунсервiс", 33745659, Директор
26.05.2017, 3 роки

Опис:
ПРИЗНАЧЕНО на 3-рiчний строк з 26.05.2017р. Членом Наглядової ради згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 26.05.2017 р., Головою Наглядової ради обраний рiшенням Наглядової Ради, є представником акцiонера- Територiальна громада м. Києва в особi Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї) , що володiє часткою 51,0% СК. Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має судимостей за посадовi або корисливi злочини. Попередня (iнша) посада-директор КП "Київкомунсервiс".

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




Прості іменні
Привілейовані іменні
1
2
3
4
5
6
Голова Правлiння
Грущинський Андрiй Миколайович
0
0
0
0
Член Правлiння
Антонець Лариса Петрiвна
0
0
0
0
Член Правлiння
Чирва Василь Iванович
0
0
0
0
Член правлiння
Полюхович Олександр Васильович
0
0
0
0
Член Наглядової ради
Пантелеєв Петро Олександрович
0
0
0
0
Член Наглядової ради
Береговий Юрiй Миколайович
0
0
0
0
Член Наглядової ради
Тинний Iгор Владиславович
53 247 406
46,835
53 247 406
0
Член Наглядової ради
Попович Володимир Iванович
0
0
0
0
Член ревiзiонной комiссiї
Романенко Нiна Павлiвна
0
0
0
0
Член ревiзiйної комiссiї
Губська Леся Вiкторiвна
0
0
0
0
Член ревiзiйної комiссiї
Мартинов Ярослав Леонiдович
0
0
0
0
Голова Наглядової ради
Русiн Євгенiй Євгенiйович
0
0
0
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
РВ ФДМУ по м. Києву
19028107
01032, Україна, Шевченкiвський р-н, Київ, бульв. Тараса Шевченка, 50-Г,
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)


Усього
0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Базуючись та використовуючи офiцiйнi данi Державної служби статистики, результати маркетингових дослiджень, а також результати внутрiшньої аналiтичної роботи, ПрАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" оцiнює темпи росту категорiї значно вище за темпи росту ВВП України в iсторичнiй ретроспективi.
Спираючись на прогнози державних iнституцiй щодо динамiки ВВП на 2020 i наступнi роки ПрАТ
"КИЇВСПЕЦТРАНС" очiкує на продовження динамiчного зростання Товариства з темпами, що випереджають середнiй по країнi рiвень.





2. Інформація про розвиток емітента
Приватне акцiонерне товариство "Київспецтранс" є правонаступником Вiдкритого акцiонерного  товариства "Київспецтранс", створеного згiдно з чинним законодавством України шляхом перетворення Державного комунального пiдприємства по санiтарнiй очистцi м. Києва "Київспецтранс" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до наказу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по м. Києву вiд 30 вересня 1999 року № 581. Мiсцезнаходження Товариства - м. Київ проспект Правди, 85.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.12.2012р. змiнено тип Товариства з "Публiчне акцiонерне товариство "Київспецтранс" на "Приватне акцiонерне товариство "Київспецтранс".
Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСПЕЦТРАНС" - один iз лiдерiв на ринку надання послуг у сферi поводження з вiдходами у Києвi.
Товариство має 48-рiчний досвiд i є єдиним київським пiдприємством, яке отримало лiцензiю ((№ 1094 згiдно з розпорядженням НКРЕКП вiд 07.09.2017 року) на право провадження господарської дiяльностi iз захоронення побутових вiдходiв.
ПрАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" також є оператором полiгону твердих побутових вiдходiв № 5, який розташований бiля с. Пiдгiрцi Обухiвського району Київської областi, та полiгону великогабаритних та будiвельних вiдходiв № 6, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Пирогiвський шлях, 94-96.
Пiдприємство надає послуги iз збирання, вивезення та захоронення побутових, будiвельних i великогабаритних вiдходiв, а також захоронення промислових вiдходiв 3-го та 4-го класу небезпеки. Для якiсного надання послуг ПрАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" має:
-	275 квалiфiкованих працiвникiв з багаторiчним досвiдом роботи;
-	великий автопарк спецiальної технiки для збирання, перевезення та захоронення вiдходiв;
-	власний парк контейнерiв;
-	власнi майстернi для швидкого ремонту спецтехнiки та обладнання.
Основними принципами дiяльностi ПрАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" є високий рiвень обслуговування клiєнтiв, якiсть надання послуг, екологiчно безпечне поводження з вiдходами.
       Основним видом дiяльностi Товариства є надання послуг iз збирання та вивезення твердих побутових вiдходiв з урахуванням операцiй поводження з побутовими вiдходами (збирання, перевезення, знешкодження, захоронення). Послуги надаються юридичним та фiзичним особам.
Дохiд вiд реалiзацiї послуг за 2019 рiк збiльшилась на 97,8% у порiвняннi з доходом вiд реалiзацiї  послуг за 2018 рiк. За звiтний рiк чистий прибуток  Товариства зменшився з 21 823  тис. грн. до 20 746 тис. грн.


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:
Емiтент не використовує деривативи (ф'ючерси, форварли та опцiони) у власному бiзнесi. при укладаннi контрактiв

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
д/н

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

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство у своїй дiяльностi застосовує власний Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Загальними зборами вiд 21.12.2012року

 


кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
д/н

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
д/н

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
д/н

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
річні
позачергові

X

Дата проведення
24.04.2019
Кворум зборів
97,9
Опис
Порядок денний:
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Київспецтранс"
2. Про прийняття рiшень з питань порядку проведення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Київспецтранс"
3. Про прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту Правлiння ПрАТ "Київспецтранс" за 2018 рiк
4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" за 2018 рiк
5. Про прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київспецтранс" за 2018 рiк
6 Про розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду
7. Про затвердження рiчного звiту ПрАТ "Київспецтранс" за 2018 рiк
8. Про розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ "Київспецтранс"
9. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київспецтранс"
10. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї чергових рiчних Загальних зборiв
11. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї
12. Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї
13. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства
14. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради
Рiшення зборiв:
- Обрати членами лiчильної комiсiї чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Київспецтранс" осiб, якi є членами тимчасової лiчильної комiсiї чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Київспецтранс". Обрати головою лiчильної комiсiї чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Київспецтранс" особу, яка є головою тимчасової лiчильної комiсiї чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Київспецтранс".
- Затвердити регламент розгляду питань порядку денного чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Київспецтранс", а саме: 
основна доповiдь - до 10 (десяти) хвилин; 
 спiвдоповiдь - до 5 (п'яти) хвилин; 
виступи з пропозицiями та/або запитаннями - до 5 (п'яти) хвилин;
 вiдповiдi на запитання - до 10 (десяти) хвилин. 
Затвердити, що голосування на чергових рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Київспецтранс" з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування. Затвердити, що голосування на чергових рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Київспецтранс" проводиться за принципом: одна акцiя - один голос, крiм проведення кумулятивного голосування (кумулятивне голосування - голосування пiд час обрання осiб до складу органiв товариства, коли загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу акцiонерного товариства, що обираються, а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами). 
Затвердити, що рiшення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Київспецтранс" з усiх питань, винесених на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у чергових рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Київспецтранс" та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, якщо iнше не передбачене законодавством України.
- Затвердити звiт Правлiння ПрАТ "Київспецтранс" про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк. Визнати роботу Правлiння ПрАТ "Київспецтранс" за 2018 рiк задовiльною.
- Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" про результати дiяльностi 2018 рiк.  Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" за 2018 рiк задовiльною.
- Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київспецтранс" за 2018 рiк. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київспецтранс" за 2018 рiк задовiльною. 
- Затвердити результати звiту зовнiшнього аудиту ПрАТ "Київспецтранс". Затвердити заходи, запропонованi зовнiшнiм аудитом ПрАТ "Київспецтранс".
- Затвердити рiчний звiт ПрАТ "Київспецтранс" за 2018 рiк. 
- Отриманий ПрАТ "Київспецтранс" прибуток за 2018 рiк розподiлити на формування резервного капiталу ПрАТ "Київспецтранс" (5% вiд прибутку), виплату дивiдендiв (10% вiд прибутку), покриття збиткiв ПрАТ "Київспецтранс" за минулi роки (85% вiд прибутку).
- Обрати членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київспецтранс" таких осiб: 
1) Романенко Нiна Павлiвна. 
2) Губська Леся Вiкторiвна. 
3) Мартинов Ярослав Леонiдович. 
- По питанням 11,12,13,14 рiшення не прийнято.



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

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

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)


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

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

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

X

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

Так
Ні
Підняттям карток
X

Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)


Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)


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

Так
Ні


X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства 
д/н
Інше (зазначити)
д/н

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення
д/н

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
д/н

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) 

Персональний склад наглядової ради
Незалежний член наглядової ради
Залежний член наглядової ради
Пантелеєв Петро Олександрович

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та обережнiсть, якi
були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження
iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови або члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7)  своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Тинний Iгор Владиславович

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та обережнiсть, якi
були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження
iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови або члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7)  своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Береговий Юрiй Миколайович

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та обережнiсть, якi
були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження
iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови або члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7)  своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Попович Володимир Iванович

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та обережнiсть, якi
були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження
iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови або члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7)  своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Русiн Євгенiй Євгенiйович

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження  iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови або члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7)  своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариств


Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Протягом 2019 року на  засiданнях  Наглядової  ради  розглядалися  питання, що входять в компетенцiю  Наглядової ради, основнi з них такi як:   - проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Київспецтранс";
У  доповнення  на  засiданнях  обговорювалися  питання про  пiдсумки фiнансово -господарської дiяльностi  Товариства за  2018 рiк;  перспективного  розвитку  ПрАТ  "Київспецтранс"  на  найближчий  час  для  отримання  прибутку Товариства i акцiонерiв; заходи по збiльшенню об'ємiв послуг, якi надає Товариство.  
Крiм того члени Наглядової ради постiйно зустрiчались i обговорювали дiяльнiсть Товариства на засiданнях, якi проводились в Київськiй мiськiй державнiй адмiнiстрацiї.


Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
Персональний склад комітетів
З питань аудиту

X

З питань призначень

X

З винагород

X

Інше (зазначити)
д/н


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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради
Не проводилась


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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги
X

Інше (зазначити)


X

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

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

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

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

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

X
Інше (зазначити)
д/н

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

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

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)


Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Грущинський Андрiй Миколайович	 Голова Правлiння
Голова Правлiння Товариства обирається Наглядовою радою Товариства, в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства.
Голова Правлiння Товариства, серед iншого, виконує такi функцiї:
 	органiзовує роботу Правлiння Товариства;
 	здiйснює керiвництво Товариством;
 	скликає засiдання Правлiння Товариства та головує на них;
 	забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння Товариства;
 	без довiреностi дiє вiд iменi Товариства;
 	представляє iнтереси Товариства;
 	вчиняє правочини вiд iменi Товариства;
 	видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
 	керує поточними справами Товариства;
 	забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради Товариства, Правлiння Товариства;
 	приймає рiшення щодо вчинення Товариством правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
 	призначає на посаду та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, затверджує конкретнi розмiри ставок заробiтної плати i посадових окладiв працiвникiв Товариства;
 	призначає на посаду та звiльняє з посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
 	затверджує штатний розпис фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства;
 	пiдписує договори та контракти з членами Наглядової ради Товариства  та Ревiзiйної комiсiї Товариства;
 	розпоряджається   коштами   та   майном   Товариства   вiдповiдно   до   Статуту   Товариства   та законодавства України;
 	вiдкриває поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства;
 	пiдписує доручення та довiреностi вiд iменi Товариства;
 	вживає  заходiв  для  заохочення   працiвникiв  Товариства,   накладає  стягнення  на працiвникiв Товариства у порядку та у випадках передбачених законодавством України;
 	керує роботою структурних пiдроздiлiв Товариства;
 	пiдписує колективний договiр.


Антонець Лариса Петрiвна	  Член Правлiння
Член Правлiння - головний бухгалтер

 В межах наданих повноважень та компетенцiї члени Правлiння мають право:
1. Видавати розпорядження та давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдпорядкованими пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства.
2. Вирiшувати питання щодо управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства.
3. Iнiцiювати скликання засiдань Правлiння.
4. Отримувати справедливу винагороду, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою.
     В межах наданих повноважень та компетенцiї члени Правлiння зобов'язанi:
1. Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
2. Керуватися у своїй дiяльностi законодавством, Статутом Товариства,  Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства.
3. Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою.
4. Брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу.
5. Надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства на вимогу осiб, якi згiдно з законодавством, Статутом Товариства та внутрiшнiми положеннями Товариства мають на це право.
6. Забезпечувати виконання рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради.
7. Забезпечувати оперативне керiвництво вiдповiдним напрямком дiяльностi Товариства.
8. Ефективно управляти майном та фiнансами Товариства.
9. Забезпечувати виконання зобов'язань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства.
10. Забезпечувати працiвникам безпечнi умови працi.

Чирва Василь Iванович	 Член Правлiння
Член Правлiння - технiчний директор

 В межах наданих повноважень та компетенцiї члени Правлiння мають право:
1. Видавати розпорядження та давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдпорядкованими пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства.
2. Вирiшувати питання щодо управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства.
3. Iнiцiювати скликання засiдань Правлiння.
4. Отримувати справедливу винагороду, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою.
     В межах наданих повноважень та компетенцiї члени Правлiння зобов'язанi:
1. Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
2. Керуватися у своїй дiяльностi законодавством, Статутом Товариства,  Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства.
3. Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою.
4. Брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу.
5. Надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства на вимогу осiб, якi згiдно з законодавством, Статутом Товариства та внутрiшнiми положеннями Товариства мають на це право.
6. Забезпечувати виконання рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради.
7. Забезпечувати оперативне керiвництво вiдповiдним напрямком дiяльностi Товариства.
8. Ефективно управляти майном та фiнансами Товариства.
9. Забезпечувати виконання зобов'язань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства.
10. Забезпечувати працiвникам безпечнi умови працi.

Полюхович Олександр Васильович	Член Правлiння
Член Правлiння - виконавчий директор

 В межах наданих повноважень та компетенцiї члени Правлiння мають право:
1. Видавати розпорядження та давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдпорядкованими пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства.
2. Вирiшувати питання щодо управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства.
3. Iнiцiювати скликання засiдань Правлiння.
4. Отримувати справедливу винагороду, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою.
     В межах наданих повноважень та компетенцiї члени Правлiння зобов'язанi:
1. Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
2. Керуватися у своїй дiяльностi законодавством, Статутом Товариства,  Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства.
3. Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою.
4. Брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу.
5. Надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства на вимогу осiб, якi згiдно з законодавством, Статутом Товариства та внутрiшнiми положеннями Товариства мають на це право.
6. Забезпечувати виконання рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради.
7. Забезпечувати оперативне керiвництво вiдповiдним напрямком дiяльностi Товариства.
8. Ефективно управляти майном та фiнансами Товариства.
9. Забезпечувати виконання зобов'язань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства.
10. Забезпечувати працiвникам безпечнi умови працi.


Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Протягом року вiдбувались опреративнi наради Правлiння по вирiшенню нагальних завдань Товариства iз залученням спецiалiстiв пiдприємства рiзних галузей.
Виконання Правлiнням функцiй,  обумовлених статутом, дозволило збiльшити кiлькiсть наданих послуг та, як результат,  збiльшити операцiйний дохiд i в кiнцевому результатi отримати прибуток.


Оцінка роботи виконавчого органу
Задовiльна.

Примітки
д/н 

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

ПрАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" включає комплекс рiзних взаємопов'язаних полiтик i процедур, якi розробленi i використовуються адмiнiстрацiєю з метою зниження небажаного ризику в дiловiй i фiнансовiй дiяльностi, а також в облiку та звiтностi.  Метою внутрiшнього контролю є своєчасне виявлення i оцiнка ризикiв, забезпечення достовiрного облiку та звiтностi, виконання встановлених планiв та бюджетiв, забезпечення збереження та ефективне використання  активiв. Внутрiшнiй контроль на пiдприємствi забезпечують ревiзiйна комiсiя, керiвники, спецiалiсти фiнансових служб в межах своєї компетенцiї,  та працiвники. До процедур контролю вiдносяться: розподiлення обов'язкiв, аналiз показникiв, зустрiчнi перевiрки бухгалтерських даних, перевiрка правильностi здiйснення документообiгу, обробка iнформацiї прикладними засобами контролю, санкцiонований допуск до комп'ютерних програм з файлами даних, контроль активiв i здiйснення заходiв, направлених на обмеження несанкцiонованого доступу до активiв, плановi та позаплановi iнвентаризацiї майна та зобов'язань. Аналiз результатiв дiяльностi пiдприємства свiдчить про ефективнiсть системи внутрiшнього контролю. 
Системою корпоративного управлiння ПрАТ "Київспецтранс" не передбачено створення служби внутрiшнього аудиту, а також посади внутрiшнього аудитора.
 

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
Кодекс корпоративного управлiння

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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій
ні
так
ні
ні
так
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
так
так
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
ні
ні
ні

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

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

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

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

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Інше (зазначити)
д/н

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

Так
Ні
З власної ініціативи

X
За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу
X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

X
Інше (зазначити)
д/н

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
Територiальна громада мiста Києва (Департамент комунальної власностi  м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї)
19020407
51
2
Тинний Iгор Владиславович

46,8349

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
113 691 840
2 376 538
Обмеження вiдповiдно до п. 10 ст. 42 Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладено з депозитарною установою договiр на обслуговування рахунку в цiнних паперах),  цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.


06.07.2012
Опис


8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Посадовi особи органiв Товариства - фiзичнi особи - голова Наглядової ради Товариства та члени Наглядової ради Товариства, голова Правлiння Товариства та члени Правлiння Товариства, голова Ревiзiйної комiсiї Товариства та члени Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Посадовими особами органiв Товариства не можуть бути народнi депутати України, члени Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвники центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцi, нотарiуси, посадовi особи органiв прокуратури, суду, служби безпеки, Нацiональної полiцiї, державнi службовцi, крiм випадкiв, коли вони виконують функцiї з управлiння корпоративними правами держави та представляють iнтереси держави або територiальної громади в Наглядовiй радi Товариства або Ревiзiйнiй комiсiї Товариства.
НАГЛЯДОВА РАДА
Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства становить 5 (п'ять) членiв, включаючи голову Наглядової ради Товариства
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа.
Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Правлiння Товариства та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється Загальними зборами акцiонерiв Товариства шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки.
До складу Наглядової ради Товариства обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси
(далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори.
Особи, обранi членами Наглядової ради Товариства, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Повноваження члена Наглядової ради Товариства, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради Товариства. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства приймається Загальними зборами акцiонерiв Товариства простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй.
Положення цього пункту не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради Товариства, замiнити такого представника - члена Наглядової ради Товариства.
Член Наглядової ради Товариства, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв згiдно з законодавством України, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради Товариства, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог законодавства України Загальними зборами акцiонерiв Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.
 
Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з їх числа одноголосним рiшенням членiв Наглядової ради Товариства, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради Товариства. Загальнi збори акцiонерiв Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради товариства та одночасне обрання нових членiв Наглядової ради товариства.
Без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються:

за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства за станом здоров'я;
в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства;
в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;
у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради Товариства, який є представником акцiонера.
З припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства одночасно припиняється дiя договору
(контракту), укладеного з ним.
Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради Товариства.

ПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА
Кiлькiсний склад Правлiння Товариства, становить 5 (п'ять) членiв, включаючи голову Правлiння Товариства.
Повноваження  члена  Правлiння  Товариства  припиняються  за  рiшенням  Наглядової   ради Товариства. Повноваження голови Правлiння Товариства припиняються за рiшенням Наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рiшення про призначення голови Правлiння Товариства або особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння Товариства.
Пiдстави припинення повноважень голови та/або члена Правлiння Товариства встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом Правлiння Товариства. мiна кiлькiсного складу Правлiння Товариства здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якщо iнше не встановлено законодавством України.
Змiна персонального складу Правлiння Товариства здiйснюється за рiшенням Наглядової ради Товариства, якщо iнше не встановлено законодавством України.

РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ ТОВАРИСТВА
Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї Товариства становить 3 (три) члени, включаючи голову Ревiзiйної комiсiї Товариства
Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства обираються Загальними зборами акцiонерiв Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, строком на 3 (три) роки.
Особи, обранi членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв, якщо iнше не встановлено законодавством України.
Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї Товариства:
член Наглядової ради Товариства; член Правлiння Товариства; корпоративний секретар Товариства;
особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi.
Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.
Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства визначаються законодавством України, Статутом Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства обирається членами Ревiзiйної комiсiї Товариства з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Ревiзiйна комiсiя Товариства має право в будь-який час переобрати голову Ревiзiйної комiсiї Товариства. Повноваження голови Ревiзiйної комiсiї або iншого члена Ревiзiйної комiсiї Товариства можуть бути достроково припиненi за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.


9) повноваження посадових осіб емітента
Посадовi особи органiв Товариства повиннi дiяти в iнтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту Товариства та iнших документiв Товариства.
Посадовi особи органiв Товариства несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом.

НАГЛЯДОВА РАДА
Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства належить прийняття рiшення (рiшень):
про затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, та тих, що рiшенням Наглядової ради Товариства переданi для затвердження Правлiнню Товариства;
про проведення чергових та/або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; про затвердження проекту порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
про пiдготовку порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та про включення пропозицiй до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
про формування тимчасової лiчильної комiсiї Товариства;
про затвердження повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
про визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства вiдповiдно до законодавства України;
про затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства; про засвiдчення бюлетеня для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства;
про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
про затвердження ринкової вартостi розмiщення або продажу акцiй, якi викупило Товариство;
про обрання, призначення та звiльнення, припинення повноважень голови Правлiння Товариства i членiв Правлiння Товариства;
про затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;
про вiдсторонення голови Правлiння Товариства або члена Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння Товариства; про обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
про призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора) Товариства;
про затвердження умов трудових договорiв, що  укладаються  з  працiвниками  пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором) Товариства, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
про здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
про розгляд звiту Правлiння Товариства та затвердження заходiв за результатами його розгляду; про обрання реєстрацiйної комiсiї Товариства;
про обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; про затвердження рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв Товариства за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
про визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
про визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства вiдповiдно до законодавства України;
про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
 
про заснування Товариством юридичних осiб;
про створення та участь Товариства в юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; про вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства законодавством України у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
про визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
про затвердження ринкової вартостi майна, визначеної на засадах незалежної оцiнки;
про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
про надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства України;
про надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до законодавства України; про створення фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств Товариства; про обрання корпоративного секретаря Товариства;
про утворення постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства;
про перелiк питань, якi передаються комiтетам Наглядової ради Товариства для вивчення i пiдготовки; про визначення форм контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства;
про питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства згiдно iз Статутом Товариства та законодавством України.

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України.
Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради Товариства доступ до iнформацi в межах, передбачених законодавством України та Статутом Товариства.
Наглядова рада Товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для попереднього вивчення i пiдготовки до розгляду на засiданнi питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради Товариства.
Акцiонери та член Наглядової ради Товариства, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким членом Наглядової ради Товариства.
Член Наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi.
Членам Наглядової ради Товариства може виплачуватися винагорода за їхню дiяльнiсть. Визначення умов оплати покладається на Загальнi збори акцiонерiв Товариства.
Порядок роботи членiв Наглядової ради Товариства та виплати їм винагороди визначається законодавством України, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства.
Голова Наглядової ради Товариства органiзовує роботу Наглядової ради Товариства, скликає засiдання Наглядової ради Товариства та головує на них, вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв Товариства,  органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, законодавством України. Член Наглядової ради Товариства не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв, встановлених законодавством України.
ПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА
Правлiння Товариства є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво i управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
Правлiння Товариства пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв Товариства i Наглядовiй радi Товариства, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння Товариства дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законом.
Членом Правлiння Товариства може  бути будь-яка  фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради Товариства чи Ревiзiйної комiсiї Товариства.
 
Члени Правлiння Товариства обираються Наглядовою радою Товариства в порядку, визначеному Статутом Товариства та законодавством України, строком на 3 (три) роки.
Особи, обранi членами Правлiння Товариства, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв, якщо iнше не встановлено законодавством України.
Повноваження члена Правлiння Товариства дiйснi з моменту його обрання Наглядовою радою Товариства. Права та обов'язки членiв Правлiння Товариства визначаються законодавством України, Статутом Товариства та/або положенням про Правлiння Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою Товариства.
Голова Правлiння Товариства обирається Наглядовою радою Товариства, в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства.
Голова Правлiння Товариства, серед iншого, виконує такi функцiї:

органiзовує роботу Правлiння Товариства; здiйснює керiвництво Товариством;
скликає засiдання Правлiння Товариства та головує на них; забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння Товариства; без довiреностi дiє вiд iменi Товариства;
представляє iнтереси Товариства; вчиняє правочини вiд iменi Товариства;
видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; керує поточними справами Товариства;
забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради Товариства, Правлiння Товариства;
приймає рiшення щодо вчинення Товариством правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
призначає на посаду та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, затверджує конкретнi розмiри ставок заробiтної плати i посадових окладiв працiвникiв Товариства;
призначає на посаду та звiльняє з посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
затверджує штатний розпис фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства;
пiдписує договори та контракти з членами Наглядової ради Товариства та Ревiзiйної комiсiї Товариства; розпоряджається коштами  та  майном  Товариства  вiдповiдно  до  Статуту  Товариства  та законодавства України;
вiдкриває поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства;
пiдписує доручення та довiреностi вiд iменi Товариства;
вживає заходiв для заохочення працiвникiв Товариства, накладає стягнення на працiвникiв Товариства у порядку та у випадках передбачених законодавством України;
керує роботою структурних пiдроздiлiв Товариства; пiдписує колективний договiр.
На засiданнi Правлiння Товариства кожний член Правлiння Товариства, включаючи голову Правлiння Товариства, має один голос.
РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ ТОВАРИСТВА
Ревiзiйна комiсiя Товариства має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв  акцiонерiв Товариства та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства мають право бути присутнiми на Загальних зборах акцiонерiв Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства та Правлiння Товариства у випадках, передбачених законодавством, Статутом Товариства або внутрiшнiми положеннями Товариства.
Ревiзiйна комiсiя Товариства проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Правлiння Товариства забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї Товариства доступ до iнформацiї в межах, необхiдних для виконання членами Ревiзiйної комiсiї Товариства своїх функцiй.
Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства, скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом Товариства, положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства, законодавством України.


10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту
Звiт щодо вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006
№ 3480-IV 
На виконання вимог частини третьої статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV (далi - Закон № 3480-IV) ми розглянули iнформацiю, наведену Товариством в Звiтi керiвництва  за 2019 рiк. 
Вiдповiдальнiсть за складання, змiст та подання Звiту  про управлiння ( Звiту керiвництва) несе управлiнський персонал ПрАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС". Ця вiдповiдальнiсть включає створення, впровадження та пiдтримування внутрiшнього контролю, необхiдного для того, щоб Звiт  про управлiння (Звiт керiвництва)  не мiстив суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи помилок, а також за визначення, впровадження, адаптацiю та пiдтримку систем управлiння, необхiдних для пiдготовки Звiту керiвництва.
Наша перевiрка нефiнансової iнформацiї, що мiститься в Звiтi керiвництва, проведена з метою висловлення думки щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статтi 401 Закону № 3480-IV, а також з метою перевiрки iнформацiї, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статтi 401 Закону № 3480-IV. Ми виконали цю перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв завдань з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї. Перевiрка обмежена виконанням процедур, якi залежать вiд характеру цiєї iнформацiї, а саме: 
 	- розгляд iнформацiї, наведеної в Звiтi про управлiння (Звiтi керiвництва), з метою визначення того, чи вся iнформацiя розкрита у вiдповiдностi до вимог статтi 401 Закону № 3480-IV; 
 	- запити персоналу Товариства, вiдповiдальному за пiдготовку Звiту  про управлiння ( Звiту керiвництва), з метою отримання розумiння процедур контролю за збором i реєстрацiєю даних та iнформацiї, наведених в Звiтi керiвництва;
 	- огляд документiв, що пiдтверджують iнформацiю, наведену в Звiтi про управлiння (Звiтi керiвництва); 
 	- виконання аналiтичних процедур щодо розкриття кiлькiсних показникiв в Звiтi про управлiння (Звiтi керiвництва); 
 	- порiвняння iнформацiї, наведеної в Звiтi про управлiння (Звiтi керiвництва)  з фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2019 рiк та нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту фiнансової звiтностi Товариства.
За результатами перевiрки iнформацiї, що включена в Звiт  про управлiння ( Звiт керiвництва)  ПрАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" за 2019 рiк, ми не виявили суттєвих викривлень та фактiв, якi б свiдчили про суттєву невiдповiднiсть цiєї iнформацiї вимогам законодавства, зокрема статтi 401 Закону № 3480-IV. 


11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)



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





Прості іменні
Привілейовані іменні
Територiальна громада мiста Києва (Департамент комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї)Територiальна громада мiста Києва (Департамент комунальної власностi м.Києва виконавчо
19020407
01044, Шевченкiвський р-н, м. Київ,, вул. Хрещатик, 36
57 982 839
51
57 982 839
0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
Тинний Iгор Владиславович
53 247 406
46,8349
53 247 406
0
Усього
111 230 245
97,8349
111 230 245
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
Акцiї простi iменнi
113 691 840
0,25
Права акцiонерiв :
Кожна проста акцiя надає акцiонеру - її власнику однакову сукупнiсть прав, включаючи право на :
участь в управлiннi Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представникiв); отримання дивiдендiв;
отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частинами майна Товариства;
отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.

Акцiонери зобов'язанi:
дотримуватися цього 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.

Вiдсутня публiчна пропозицiя акцiй, акцiї не включено до бiржового реєстру
Примітки:
д/н
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
12.01.2011
30/10/1/11
Центальний територiальний департамент НКЦПФР м. Київ
UA 4000153233
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
113 691 840
28 422 960
100
Опис
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, не здiйснювалася, заяв для допуску на бiржi не подавалися. Товариство у лiстингу у жодної з фондових бiрж не знаходилося, процедури лiстингу/делiстингу не проходило.

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
12.01.2011
30/10/1/11
UA4000153233
113 691 840
28 422 960
111 315 302
0
0
Опис:
:На 2376538 акцiй -обмеження вiдповiдно до п. 10 ст. 42 Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладено з депозитарною установою договiр на обслуговування рахунку в цiнних паперах)
цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.	


XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів
За результатами звітного періоду
У звітному періоді

за простими акціями
за привілейованими акціями
за простими акціями
за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
0
2 626 225,07
0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.
0
0
0
0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.
0
0
2 571 296,79
0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів


26.08.2019

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів


13.08.2019

Спосіб виплати дивідендів


Безпосередньо акцiонерам

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату




Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату


06.09.2019, 1 339 374,8

04.10.2019, 1 229 988,65

30.10.2019, 1 933,34

Опис
д/н


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:
54 756
122 893
0
0
54 756
122 893
  будівлі та споруди
36 208
103 914
0
0
36 208
103 914
  машини та обладнання
1 122
1 442
0
0
1 122
1 442
  транспортні засоби
16 525
16 414
0
0
16 525
16 414
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
901
1 123
0
0
901
1 123
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
54 756
122 893
0
0
54 756
122 893
Опис
Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами)- вiдповiдно до дiючих норм. Первiсна вартiсть ОЗ на кiнець звiтного перiоду складає 414 047 тис. грн., сума нарахованого зносу основних засобiв 291 154 тис. грн. Ступiнь зносу всiх ОЗ становив - 70,3%, та по групах: будiвель та споруд - 69,1 %, машин та обладнання - 74,9 %, транспортних засобiв - 72,7 %. Ступiнь використання ОЗ близько 99 %. Обмеження на
використання майна вiдсутнi.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
74 817
65 390
Статутний капітал (тис.грн)
28 423
28 423
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
28 423
28 423
Опис
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до ст. 14 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 46 394  тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить  46 394 тис.грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 36 967  тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 36 967 тис.грн.

Висновок
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.


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
6 669
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
333 628
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
340 297
X
X
Опис
Вiдсутнi зобов'язання за кредитами та операцiями з цiнними паперами

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КИЇВАУДИТ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
01204513
Місцезнаходження
04053, Україна, Шевченкiвський у м. Києвi р-н, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 53, кв. 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
1970
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
23.02.2001
Міжміський код та телефон
044290-44-47
Факс
044290-44-46
Вид діяльності
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис
Договiр № 710-ОА/19-20 вiд 12 березня 2020 року 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04100, Україна, Подiльський у м. Києвi р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
19.06.2006
Міжміський код та телефон
(044) 591-04-00
Факс
(044) 482-52-14
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис
Договiр iз Депозитарiєм № ОВ -6271 вiд 30.09.2014 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Банк Клiринговий дiм"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
21665382
Місцезнаходження
04070, Україна, Подiльський  у м. Києвi р-н, м. Київ, вул. Борисоглiбська, б. 5, лiтера А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ № 263457
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.10.2013
Міжміський код та телефон
(44) 593-10-36
Факс
(44) 593-10-36
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис
Договiр про обслуговування № Е45/1 вiд 01.07. 2015 р.

КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСПЕЦТРАНС"
за ЄДРПОУ
02772037
Територія
 
за КОАТУУ
803850000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Збирання безпечних відходів
за КВЕД
38.11
Середня кількість працівників: 275
Адреса, телефон: 04208 м. Київ, просп. Правди, 85, (44) 449-92-62, 400-49-54
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності


Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на  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
3 225
3 215
    первісна вартість
1001
4 249
4 243
    накопичена амортизація
1002
( 1 024 )
( 1 028 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
182 174
231 913
Основні засоби
1010
54 756
122 893
    первісна вартість
1011
330 044
414 047
    знос
1012
( 275 288 )
( 291 154 )
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
19
19
    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
240 174
358 040
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
4 701
1 882
Виробничі запаси
1101
4 701
1 882
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
0
0
Товари
1104
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
449
449
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
34 518
26 404
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
0
0
    з бюджетом
1135
1 247
6 143
    у тому числі з податку на прибуток
1136
903
1 142
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
6 137
7 004
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
3 299
12 068
Готівка
1166
0
0
Рахунки в банках
1167
3 299
12 068
Витрати майбутніх періодів
1170
20
19
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
266
3 098
Усього за розділом II
1195
50 637
57 067
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
7
7
Баланс
1300
290 818
415 114

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



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
28 423
28 423
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
75 210
75 210
Додатковий капітал
1410
1 743
683
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
360
1 673
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-40 346
-31 172
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
65 390
74 817
    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
102 916
86 838
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
102 916
86 838
    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
6 953
36 143
    розрахунками з бюджетом
1620
25 659
6 669
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
37
956
    розрахунками з оплати праці
1630
2 707
3 690
    одержаними авансами
1635
791
0
    розрахунками з учасниками
1640
7
62
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
791
975
Доходи майбутніх періодів
1665
83 806
202 829
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
1 761
2 135
Усього за розділом IІІ
1695
122 512
253 459
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
290 818
415 114

Керівник				Грущинський Андрiй Миколайович

Головний бухгалтер			Антонець Лариса Петрiвна
КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСПЕЦТРАНС"
за ЄДРПОУ
02772037

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 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
276 418
139 772
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
( 262 595 )
( 132 256 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
13 823
7 516
    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
4 641
5 121
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
( 11 526 )
( 10 868 )
Витрати на збут
2150
( 1 797 )
( 832 )
Інші операційні витрати
2180
( 13 171 )
( 33 843 )
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
0
0
    збиток
2195
( 8 030 )
( 32 906 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
356
2
Інші доходи
2240
28 420
62 204
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 0 )
( 0 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 0 )
( 7 477 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
20 746
21 823
    збиток
2295
( 0 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
0
0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
20 746
21 823
    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
-35 040
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
-35 040
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
-35 040
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
20 746
-13 217
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
72 642
54 301
Витрати на оплату праці
2505
52 683
32 601
Відрахування на соціальні заходи
2510
11 841
7 251
Амортизація
2515
15 973
11 419
Інші операційні витрати
2520
135 949
67 788
Разом
2550
289 088
173 360
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
0
0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
0
0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,000000
0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
0,000000
0,000000
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00

Керівник				Грущинський Андрiй Миколайович

Головний бухгалтер			Антонець Лариса Петрiвна
КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСПЕЦТРАНС"
за ЄДРПОУ
02772037


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 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
339 928
195 860
Повернення податків і зборів
3005
0
0
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
129 801
76 817
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
0
0
Надходження від повернення авансів
3020
335
9 710
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
0
2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
105
Надходження від операційної оренди
3040
3 222
5 445
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
29
26
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
812
556
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 208 726 )
( 124 119 )
Праці
3105
( 41 067 )
( 24 938 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 10 922 )
( 7 555 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 67 628 )
( 45 931 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 242 )
( 30 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 18 685 )
( 21 156 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 48 700 )
( 24 745 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 300 )
( 431 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 980 )
( 1 620 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
144 504
83 927
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
356
0
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
29 154
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
( 133 391 )
( 81 974 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 29 363 )
( 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
-133 244
-81 974
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
( 2 491 )
( 470 )
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
-2 491
-470
Чистий рух коштів за звітний період
3400
8 769
1 483
Залишок коштів на початок року
3405
3 299
1 816
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
12 068
3 299

Керівник				Грущинський Андрiй Миколайович

Головний бухгалтер			Антонець Лариса Петрiвна
КОДИ
Дата

Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСПЕЦТРАНС"
за ЄДРПОУ
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Звіт про власний капітал
За 2019 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
28 423
75 210
1 743
360
-40 346
0
0
65 390
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
-7 633
0
0
-7 633
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
28 423
75 210
1 743
360
-47 979
0
0
57 757
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
20 746
0
0
20 746
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
-2 626
0
0
-2 626
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
1 313
-1 313
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
-1 060
0
0
0
0
-1 060
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
0
-1 060
1 313
16 807
0
0
17 060
Залишок на кінець року 
4300
28 423
75 210
683
1 673
-31 172
0
0
74 817

Керівник				Грущинський Андрiй Миколайович

Головний бухгалтер			Антонець Лариса Петрiвна
XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КИЇВАУДИТ"
2
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
3
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
01204513
4
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
04053, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, буд.53, кв. 2
5
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
1970
6
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
номер: 313/4.1, дата: 30.07.2015
7
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2019 по 31.12.2019
8
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
02 - із застереженням
9
Пояснювальний параграф (за наявності)

10
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: 710-ОА/19-20, дата: 12.03.2020
11
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 12.03.2020, дата закінчення: 26.04.2020
12
Дата аудиторського звіту
26.04.2020
13
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50 000,00
14
Текст аудиторського звіту

Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСПЕЦТРАНС" (далi - ПрАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" або Товариство), що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2019 року, Звiту про фiнансовi  результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв та Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, та 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 2019 року, його фiнансовi результати  i грошовi потоки за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi.

Основа для думки iз застереженням
        Договiр на виконання аудиторських послуг з аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк був укладений 12 березня  2020 року, тому ми не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю основних засобiв, незавершених капiтальних iнвестицiй та запасiв, яка згiдно дiючого законодавства повинна проводитись перед складанням рiчної фiнансової звiтностi. Нас не задовольнили альтернативнi аудиторськi процедури щодо кiлькостi та стану основних засобiв, незавершених капiтальних iнвестицiй та запасiв тому достатнi та прийнятнi аудиторськi докази стосовно, основних засобiв, незавершених капiтальних iнвестицiй та запасiв, вiдображених в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року в розмiрi 122 893  тис. грн., 231 913 тис. грн. та 1 882 тис. грн. вiдповiдно, отриманi не були. Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк мiстив умовно-позитивну думку, у зв'язку з неотриманням аудитором достатнiх та прийнятних аудиторських доказiв стосовно наявностi та стану основних засобiв, незавершених капiтальних iнвестицiй та запасiв, вiдображених в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року.

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть, згiдно з цими стандартами, викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства, згiдно з "Кодексом етики професiйних бухгалтерiв" Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (далi - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали всi 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.







Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
1. Основним видом дiяльностi Товариства є збирання,  вивезення, захоронення вiдходiв. Тарифи на послуги встановлюються виконавчим органом  Київської мiської ради. Ми визнали це питання ключовим питанням аудиту, тому що доходи вiд операцiйної дiяльностi залежать вiд встановлених тарифiв. 
Ми придiлили особливу увагу питанню визнання доходу пiд часу аудиту фiнансової звiтностi у зв'язку  з тим, що визнання та оцiнка доходу потребують значних суджень управлiнського персоналу Товариства.
Нашi аудиторськi процедури включали, зокрема, наступне:
-	аналiз положень облiкової полiтики Товариства, включаючи критерiї визнання та момент визнання доходу; 
-	аналiз умов договорiв на предмет визначення моменту передачi контролю над продукцiєю  та товарами покупцям; 
-	iнспектування первинних документiв, що пiдтверджують факт реалiзацiї;
-	аналiз продаж в розрiзi мiсяцiв, кварталiв з метою виявлення незвичних коливань;
-	оцiнка достатностi та вiдповiдностi розкриття iнформацiї про дохiд в фiнансовiй звiтностi.
Ми вважаємо, що виконанi нами аудиторськi процедури були прийнятними та достатнiми для отримання доказiв стосовно визнання Товариством доходу у вiдповiдностi до П(С)БО  15 "Дохiд".

2. Станом на 31 грудня 2019 року балансова вартiсть поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги становить 26 404 тис. грн.,  резерв сумнiвних боргiв - 4 988 тис. грн. Як наведено в Примiтцi № 9, величина резерву сумнiвних боргiв визначається Товариством за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi, при якому величина резерву визначається на основi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Резерв сумнiвних боргiв нараховується Товариством щомiсячно у випадку iснування конкретних фактiв щодо ризику непогашення заборгованостi конкретним дебiтором.
Ми придiлили особливу увагу цьому питанню в зв'язку з тим, що аналiз платоспроможностi дебiторiв та визначення ризику непогашення заборгованостi дебiторами передбачають застосування значних суджень управлiнського персоналу Товариства. 
Нашi аудиторськi включали наступне:
-	аналiз положень облiкової полiтики на предмет вiдповiдностi вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть";
-	аналiз умов договорiв щодо термiну погашення дебiторської заборгованостi;
-	перевiрка отримання оплати вiд дебiторiв пiсля звiтної дати;
-	аналiз об?рунтованостi визначення управлiнським персоналом коефiцiєнта сумнiвностi;
-	оцiнка достатностi розкриття iнформацiї в примiтках до фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що виконанi нами аудиторськi процедури були прийнятними та достатнiми для отримання доказiв стосовно оцiнки дебiторської заборгованостi у вiдповiдностi до П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть".

Iншi питання - подiї пiсля дати затвердження фiнансової звiтностi 
Як зазначено в Примiтцi № 1, фiнансова звiтнiсть була затверджена до оприлюднення 27.02.2020. Пiсля дати затвердження фiнансової звiтностi вiдбулись несприятливi подiї, передумови щодо яких не iснували на дату затвердження фiнансової звiтностi. 11 березня 2020 року Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я оголосила пандемiю коронавiрусної хвороби у свiтi. Пандемiя спричинила скасування масових i мiжнародних подiй, скорочення торгiвлi та падiння фондових iндексiв. Суттєве зниження свiтового попиту, а також переоцiнка iнвесторами ризикiв країн, що розвиваються, може негативно позначитися на показниках зовнiшньої торгiвлi України та ускладнити залучення фiнансування. Кабiнет мiнiстрiв України 25 березня 2020 року запровадив режим надзвичайної ситуацiї в Українi, яким обмежено пересування територiєю України,  та ввiв додатковi обмеження для дiяльностi пiдприємств, що негативно позначиться на ключових галузях економiки та  призведе до значного падiння ВВП України. 
Такi подiї будуть мати негативний вплив в майбутньому як на дiяльнiсть Компанiї, так i на економiку України в цiлому, такою мiрою, яка на дату видачi цього висновку не пiдлягає об?рунтованому прогнозуванню.


Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал ПрАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається iз:
 	Звiту  про управлiння ( Звiту керiвництва) за 2019 рiк, що складений вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV;
 	iнформацiї, яка мiститься в окремих роздiлах Регулярної рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв, що розкривається у вiдповiдностi до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013  № 2826, 
але не мiстить фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї.
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, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та, при цьому, розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця 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.
Ми не виявили фактiв, якi б свiдчили про:
 	неузгодженiсть Звiту  про управлiння (Звiту керiвництва) ПрАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" за 2019 рiк iз  фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2019 рiк;  
 	невiдповiднiсть Звiту  про управлiння (Звiту керiвництва) вимогам законодавства;
 	наявнiсть суттєвих викривлень у Звiтi про управлiння (Звiтi керiвництва);
Якщо пiсля ознайомлення з усiєю iнформацiєю, яка мiститься в роздiлах Регулярної рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв, ми дiйдемо висновку, що в нiй iснує суттєве викривлення, ми повiдомимо iнформацiю про це питання, тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, та, у разi потреби, доведемо до вiдома користувачiв фiнансової звiтностi.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал  ПрАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 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.
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 в 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:
 	iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення 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;
 	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;
 	оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть  облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 
 	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 Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi незалежного 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 незалежного аудитора. Втiм, майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
 	оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi, включно з розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi результати аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також заявляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, 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 застосовано, 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.









Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
Звiт щодо вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006
№ 3480-IV 
На виконання вимог частини третьої статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV (далi - Закон № 3480-IV) ми розглянули iнформацiю, наведену Товариством в Звiтi керiвництва  за 2019 рiк. 
Вiдповiдальнiсть за складання, змiст та подання Звiту  про управлiння (Звiту керiвництва) несе управлiнський персонал ПрАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС". Ця вiдповiдальнiсть включає створення, впровадження та пiдтримування внутрiшнього контролю, необхiдного для того, щоб Звiт  про управлiння (Звiт керiвництва)  не мiстив суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи помилок, а також за визначення, впровадження, адаптацiю та пiдтримку систем управлiння, необхiдних для пiдготовки Звiту керiвництва.
Наша перевiрка нефiнансової iнформацiї, що мiститься в Звiтi керiвництва, проведена з метою висловлення думки щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статтi 401 Закону № 3480-IV, а також з метою перевiрки iнформацiї, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статтi 401 Закону № 3480-IV. Ми виконали цю перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв завдань з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї. Перевiрка обмежена виконанням процедур, якi залежать вiд характеру цiєї iнформацiї, а саме: 
 	розгляд iнформацiї, наведеної в Звiтi про управлiння (Звiтi керiвництва), з метою визначення того, чи вся iнформацiя розкрита у вiдповiдностi до вимог статтi 401 Закону № 3480-IV; 
 	запити персоналу Товариства, вiдповiдальному за пiдготовку Звiту  про управлiння ( Звiту керiвництва), з метою отримання розумiння процедур контролю за збором i реєстрацiєю даних та iнформацiї, наведених в Звiтi керiвництва;
 	огляд документiв, що пiдтверджують iнформацiю, наведену в Звiтi про управлiння (Звiтi керiвництва); 
 	виконання аналiтичних процедур щодо розкриття кiлькiсних показникiв в Звiтi про управлiння (Звiтi керiвництва); 
 	порiвняння iнформацiї, наведеної в Звiтi про управлiння (Звiтi керiвництва)  з фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2019 рiк та нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту фiнансової звiтностi Товариства.
За результатами перевiрки iнформацiї, що включена в Звiт  про управлiння ( Звiт керiвництва)  ПрАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" за 2019 рiк, ми не виявили суттєвих викривлень та фактiв, якi б свiдчили про суттєву невiдповiднiсть цiєї iнформацiї вимогам законодавства, зокрема статтi 401 Закону № 3480-IV. 


Основнi вiдомостi про суб'єкта аудиторської дiяльностi, що провiв аудит
"	Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КИЇВАУДИТ".
"	ТОВ "КИЇВАУДИТ"  включено до роздiлу "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI"  Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, що ведеться Аудиторською палатою України за  № 1970. https://www.apu.com.ua/wpcontent/uploads/2019/10/subekti_auditorskoyi_diyalnosti_r3.xls
"	ТОВ "КИЇВАУДИТ"  включено до роздiлу "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПIДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПIЛЬНИЙ IНТЕРЕС"  Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, що ведеться Аудиторською палатою України за № 1970. https://www.apu.com.ua/wpcontent/uploads/2019/10/subekti_auditorskoyi_diyalnosti_r4.xls
"	Вiдомостi про аудитора, який  пiдписав  висновок:
o	Директор (аудитор)  - Iщенко Надiя Iванiвна (включена до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi за № 100367);
o	Ключовий Партнер завдання з аудиту - Корнiєнко Ольга Богданiвна (включена до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi за № 100357);
"	Мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, буд.53, кв. 2; 
"	Електронна адреса: kievaudit @ukr.net;
"	Сайт: www.kievaudit.com;
"	Телефон: (044) 290-44-47; (044) 290-44-46.

Партнер завдання з аудиту								О.Б. Корнiєнко
(включений до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 
за № 100357) 

Директор ТОВ "КИЇВАУДИТ"							 Н.I. Iщенко    
(включений до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 
за № 100367) 


Номер звiту незалежного аудитора: № 710-ОА

Дата звiту незалежного аудитора: 26  квiтня 2020 року
o	



XVI. Твердження щодо річної інформації
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до НП(С)БО та Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки товариства.
Припущення, використанi нами пiд час здiйснення облiкових оцiнок, включаючи оцiнки за справедливою вартiстю, є обгрунтованими.
Стосунки пов'язаних сторiн та операцiї iз пов'язаними сторонами належно вiдображенi в облiку й iнформацiя про них розкрита вiдповiдно до вимог НП(С)БО.
Подiй пiсля дати фiнансової звiтностi, якi вимагають коригування фiнансової звiтностi або розкриття iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, не вiдбувалося.
Ми зобов'язуємось письмово повiдомити Вас про факти, якi можуть стати вiдомими пiсля дати пiдписання висновку, але до дати оприлюднення фiнансової звiтностi, i якi можуть суттєво вплинути на  фiнансову звiтнiсть.
Фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень i пропускiв. Вплив можливих невиправлених викривлень не є суттєвим як окремо, так i в сукупностi для фiнансової звiтностi в цiлому.



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
24.04.2019
25.04.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


