Титульний аркуш
30.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2021043010

(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).
Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Шаркова Анна Олегiвна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство <КИЙ АВIА>
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01130578
4. Місцезнаходження: 01054, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. Дмитрiвська, буд.1
5. Міжміський код, телефон та факс: 8 (044) 2795259, 8 (044) 2796533
6. Адреса електронної пошти: veretelnikova@kiyavia.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 28.04.2021, Рiшення Наглядової Ради
2021/04/28 вiд 28.04.2021 року
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації
від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа
"Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://www.kiyavia.com/

30.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
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
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
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)
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
1) інформація про випуски акцій емітента
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
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми: Роздiл "Iнформацiя про
одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi": вiдсутня, в зв'язку з тим, що оскiльки дана
iнформацiя не подається приватними акцiонерними товариствами (щодо iнших цiнних
паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю). Роздiл "Iнформацiя щодо
посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств) вiдсутня, оскiльки дана
iнформацiя не подається приватними акцiонерними товариствами (щодо iнших цiнних
паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю). Cкладова змiсту "Iнформацiя
про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що
Товариство не проводило рейтингову оцiнку емiтента або цiнних паперiв емiтента. Cкладова
змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi що
судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв
активiв Товариства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає Товариство,
його посадовi особи, вiдсутнi. Судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi
на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв Товариства станом на початок року, стороною в яких
виступає Товариство, а також судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному
роцi вiдсутнi. Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної

iнформацiї на пiдставi того що фактiв накладення штрафних санкцiй протягом звiтного 2020
року на Товариство не зафiксовано. Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або
компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi того що звiльнень посадових осiб не було. Cкладова
змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)"
не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що засновник емiтента не є його
акцiонером на кiнець звiтного перiоду. Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв,
яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним
пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим,
що в звiтний перiод не вiдбувалось змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї. Cкладова
змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть
прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй"
вiдсутня, змiн не було. Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками
фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства,
сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню
пакета акцiй" не надається, у звiтному перiодi змiн осiб не було, не є власниками фiнансових
iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства. Cкладова змiсту
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим,
що облiгацiї (будь-яких видiв) Товариством не розмiщувались. Cкладова змiсту "Iнформацiя
про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку
з тим, що будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй Товариством не розмiщувались. Cкладова
змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної
iнформацiї у зв'язку з тим, що похiднi цiннi папери Товариством не розмiщувались. Cкладова
змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до
складу рiчної iнформацiї не надається, оскiльки пiдприємство не має похiдних ЦП. Cкладова
змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не
включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що фактiв викупу та продажу ранiше
викуплених емiтентом власних акцiй за звiтний перiод не було. Cкладова змiсту "Звiт про
стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань
за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)"
не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi що емiсiї цiльових облiгацiй не було.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв
(крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що у
емiтента вiдсутнi будь-якi iншi цiннi папери крiм акцiй. Cкладова змiсту "Iнформацiя про
будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання
вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не
включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що вiдсутнi будь-якi обмеження щодо
обiгу цiнних паперiв Товариства. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та
кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих
акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi зазначнi обмеження вiдсутнi. Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та
реалiзацiї основних видiв продукцiї; не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим,
що вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна, або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу
рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна,
добувна, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором
видiв економiчної дiяльностi. Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про
попередне надання згоди на вчинення знаяних правочинiв" не включенна до складу рiчної
iнформацiї вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi

не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя
вчинення значихх правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї вiдповiдно до вимог
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї
не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите)
розмiщення цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї вiдповiдно до
вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної
iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне
(вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих
у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких
створює заiнтересованiсть" не включена вiдповiдно до вимог Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для
приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних
паперiв. Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що
здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)" не включена вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних
товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. Cкладова
змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами
(учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї
у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду акцiонернi або корпоративнi договори не
укладалися. Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою
чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до
складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду вище зазначенi
договори не укладалися. Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi що Емiтент не здiйснював випуск iпотечних
цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного
покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi що Емiтент не здiйснював
випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного
покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з
цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi що Емiтент не
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо
спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними
облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi
iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi що Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова
змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення
нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi що Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова
змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних
активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї
на пiдставi що Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту
"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи,
якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi що Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова
змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв
за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено
iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi що Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова
змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi що Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова

змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї
на пiдставi що Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту
"Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi що Емiтент
не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски
сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi що Емiтент не
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що
володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi що
Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Розрахунок
вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi що
Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Правила ФОН" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi що Емiтент не здiйснював випуск iпотечних
цiнних паперiв.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство <КИЙ АВIА>
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "КИЙ АВIА"
3. Дата проведення державної реєстрації
03.08.1994
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
3804100
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)
317
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
79.12 - Дiяльнiсть туристичних операторiв
79.11 - Дiяльнiсть туристичних агенств
79.90 - Надання iнших послуг бронювання та повязана з цим дiяльнiсть
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Київ, МФО 380805
2) IBAN
IBAN UA243808050000000026002521314.980
3) поточний рахунок
IBAN UA243808050000000026002521314.980
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Мiжнародний Iнвестицiйний Банк", МФО 380582
5) IBAN
UA 593805820000026001020303737.643
6) поточний рахунок
UA 593805820000026001020303737.643
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
"Чарiвна подорож"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
24100249
4) Місцезнаходження
04070,м.Київ, вул. Iльїньська, буд.18
5) Опис
Доля у статутному фондi юридичної особи - 70%.
1) Найменування

"КИЙ АВIА ТЕКС"
2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
30212710
4) Місцезнаходження
07850, Київська обл., Бородянський район, селище мiського типу Клавдiєво-Тарасове,
вул. Генерала Небогатова, будинок 44
5) Опис
Доля у статутному фондi юридичної особи - 100%.
1) Найменування
"КИЙ АВIА Експрес"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
30370439
4) Місцезнаходження
01001,м. Київ, вул. Станiславського, 3
5) Опис
Доля у статутному фондi юридичної особи - 21,82%.
1) Найменування
СК "КИЙ АВIА Гарант"
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
30383799
4) Місцезнаходження
01001, Киев, вул. Малая Житомирская, 7
5) Опис
Доля у статутному фондi юридичної особи - 73,8302850%.
1) Найменування
"КИЙ АВIА " м.Iвано-Франкiвськ
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
30474812
4) Місцезнаходження
76018, Iвано-Франкiвська обл., м. Iвано-Франкiвськ, вул. Сiчових Стрiльцiв, буд. 10/2
5) Опис
Доля у статутному фондi юридичної особи - 20%.
1) Найменування
"КИЙ АВIА " м.Тернопiль
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
30903379
4) Місцезнаходження

46001, Тернопiльська обл., мiсто Тернопiль, вул. Руська, будинок 11
5) Опис
Доля у статутному фондi юридичної особи - 20%.
1) Найменування
"Туристична фiрма "Авiатур"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
21497542
4) Місцезнаходження
01135, м.Київ, вул. Златоустiвська, буд. 2/4
5) Опис
Доля у статутному фондi юридичної особи - 65,62%.
1) Найменування
"КИЙ АВИА Крым"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
25146006
4) Місцезнаходження
95050, АРК, м. Семферополь, вул. Київська, буд.133
5) Опис
Доля у статутному фондi юридичної особи - 31,581%.
1) Найменування
"КИЙ АВИА" г. Минск
2) Організаційно-правова форма
Іноземне підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
190611989
4) Місцезнаходження
Республика Беларусь, г. Минск, ул. К. Маркса, д. 25, каб. 39
5) Опис
Доля у статутному фондi юридичної особи - 100%.
1) Найменування
" ТОВ"ТIКЕТС.ЮЕЙ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
36027535
4) Місцезнаходження
79039, Львiвська обл., мiсто Львiв, вул. Шевченка, будинок 111А
5) Опис
Доля у статутному фондi юридичної особи - 51%.
1) Найменування
"Кий Авiа Спорт"
2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
30985451
4) Місцезнаходження
01135, м.Київ, вул. Златоустiвська, буд. 2/4
5) Опис
Доля у статутному фондi юридичної особи - 60%
15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента
1) Найменування
ЛЬВIВСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА"
2) Місцезнаходження
Україна, 79005, Львівська обл., Галицький район р-н, мiсто Львiв, ПРОСПЕКТ
ШЕВЧЕНКА, будинок 11
3) Опис
Код ЄДРПОУ: 20836195
Мiсцезнаходження: 79005, Львiвська обл., мiсто Львiв, Галицький район, пр. Т. Шевчнка,
будинок 11
1) Найменування
ЖИТОМИРСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА"
2) Місцезнаходження
Україна, 10014, Житомирська обл., Богунський район р-н, мiсто Житомир, МАЙДАН
ПЕРЕМОГИ, будинок 5/1
3) Опис
Код ЄДРПОУ: 20405762
Мiсцезнаходження: 10014, Житомирська обл., мiсто Житомир, Богунський район, Майдан
Перемоги, будинок 5
1) Найменування
СУМСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА"
2) Місцезнаходження
Україна, 40030, Сумська обл., Зарiчний район р-н, мiсто Суми, ВУЛИЦЯ
ПЕТРОПАВЛIВСЬКА, будинок 76
3) Опис
Код ЄДРПОУ: 21112861
Мiсцезнаходження: 40030, Сумська обл., мiсто Суми, Зарiчний район, вул. Петропавлiвська,
будинок 76
1) Найменування
РIВНЕНСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА"
2) Місцезнаходження
Україна, 33013, Рівненська обл., Рiвненська обл. р-н, мiсто Рiвне, ПРОСПЕКТ МИРУ,
будинок 8
3) Опис
Код ЄДРПОУ: 21090378
Мiсцезнаходження: 33013, Рiвненська обл., мiсто Рiвне, пр. Миру, будинок 8

1) Найменування
ЛУЦЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА"
2) Місцезнаходження
Україна, 43000, Волинська обл., Волинська обл. р-н, мiсто Луцьк, ПРОСПЕКТ ВОЛI,
будинок 7
3) Опис
Код ЄДРПОУ: 20120628
Мiсцезнаходження: 43000, Волинська обл., мiсто Луцьк, пр. Волi, будинок 7
1) Найменування
ХАРКIВСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА"
2) Місцезнаходження
Україна, 61003, Харківська обл., Червонозаводський район р-н, мiсто Харкiв,
ГIМНАЗIЙНА НАБЕРЕЖНА, будинок 18
3) Опис
Код ЄДРПОУ: 23467143
Мiсцезнаходження : 61003, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, Червонозаводський район, Гiмназiйна
набережна, будинок 18
1) Найменування
КРОПИВНИЦЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА"
2) Місцезнаходження
Україна, 25006, Кіровоградська обл., Ленiнський район р-н, мiсто Кропивницький,
ВУЛИЦЯ ОСТРIВСЬКА, будинок 2
3) Опис
Код ЄДРПОУ: 24150715
Мiсцезнаходження: 25006, Кiровоградська обл., мiсто Кропивницький, Ленiнський район, вул.
Острiвська, будинок 2
1) Найменування
ДНIПРОВСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА"
2) Місцезнаходження
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., Бабушкiнський район р-н, мiсто Днiпро,
ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО, будинок 10, ПРИМIЩЕННЯ №7
3) Опис
Код ЄДРПОУ: 23024397
Мiсцезнаходження: 49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, Бабушкiнський район, вул. В.
Липинського, будинок 10, ПРИМIЩЕННЯ №7
1) Найменування
ПОЛТАВСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА"
2) Місцезнаходження
Україна, 36020, Полтавська обл., Октябрський район р-н, мiсто Полтава, ВУЛИЦЯ
НЕБЕСНОЇ СОТНI, будинок 7
3) Опис
Код ЄДРПОУ: 22544924
Мiсцезнаходження: 36020, Полтавська обл., мiсто Полтава, Октябрський район, вул. Небесної
Сотнi, будинок 7
1) Найменування
ХЕРСОНСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ"КИЙ АВIА"

2) Місцезнаходження
Україна, 73000, Херсонська обл., Суворовський район р-н, мiсто Херсон, ПРОСПЕКТ
УШАКОВА, будинок 34
3) Опис
Код ЄДРПОУ: 24121339
Мiсцезнаходження: 73000, Херсонська обл., мiсто Херсон, Суворовський район, пр. Ушакова,
будинок 34
1) Найменування
ДОНЕЦЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА"
2) Місцезнаходження
Україна, 84301, Донецька обл., Донецька обл. р-н, мiсто Краматорськ, ВУЛИЦЯ
ВАСИЛЯ СТУСА, будинок 51-123 Н
3) Опис
Код ЄДРПОУ: 24162061
Мiсцезнаходження: 84301, Донецька обл., мiсто Краматорськ, вул. Василя Стуса, будинок 51123 Н
1) Найменування
ЧЕРНIГIВСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА"
2) Місцезнаходження
Україна, 14005, Чернігівська обл., Деснянський район р-н, мiсто Чернiгiв, ПРОСПЕКТ
ПЕРЕМОГИ, будинок 58
3) Опис
Код ЄДРПОУ: 21395296
Мiсцезнаходження: 14005, Чернiгiвська обл., мiсто Чернiгiв, Деснянський район, пр. Перемоги,
будинок 58
1) Найменування
ЗАПОРIЗЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА"
2) Місцезнаходження
Україна, 69063, Запорізька обл., Олександрiвський район р-н, мiсто Запорiжжя,
ПРОСПЕКТ СОБОРНИЙ, будинок 29, примiщення 18
3) Опис
Код ЄДРПОУ: 20526490
Мiсцезнаходження: 69063, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, Олександрiвський район, пр.
Соборний, будинок 29, примiщення 18
1) Найменування
ХМЕЛЬНИЦЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА"
2) Місцезнаходження
Україна, 29000, Хмельницька обл., Хмельницька обл. р-н, мiсто Хмельницький, ВУЛИЦЯ
КАМ'ЯНЕЦЬКА, будинок 82, квартира 2
3) Опис
Код ЄДРПОУ: 26430608
Мiсцезнаходження: 29000, Хмельницька обл., мiсто Хмельницький, вул. Кам'янецька, будинок
82, квартира 2
1) Найменування
ЛУГАНСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА"

2) Місцезнаходження
Україна, 93406, Луганська обл., Луганська обл. р-н, мiсто Сєвєродонецьк, ПРОСПЕКТ
ГВАРДIЙСЬКИЙ, будинок 20
3) Опис
Код ЄДРПОУ: 24182661
Мiсцезнаходження: 93406, Луганська обл., мiсто Сєвєродонецьк, пр. Гвардiйський, будинок 20
1) Найменування
ЧЕРКАСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА"
2) Місцезнаходження
Україна, 18000, Черкаська обл., Соснiвський район р-н, мiсто Черкаси, ВУЛИЦЯ
О.ДАШКОВИЧА, будинок 30
3) Опис
Код ЄДРПОУ: 21356698
Мiсцезнаходження: 18000, Черкаська обл., мiсто Черкаси, Соснiвський район, вул.О.Дашковича,
будинок 30
1) Найменування
ОДЕСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА"
2) Місцезнаходження
Україна, 65026, Одеська обл., Приморський район р-н, мiсто Одеса, ВУЛИЦЯ
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, будинок 15
3) Опис
Код ЄДРПОУ: 20927319
Мiсцезнаходження: 65026, Одеська обл., мiсто Одеса, Приморський район, вул.
Преображенська, будинок 15
1) Найменування
ВIННИЦЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА"
2) Місцезнаходження
Україна, 21001, Вінницька обл., Вiнницька обл. р-н, мiсто Вiнниця, ВУЛИЦЯ СОБОРНА,
будинок 101
3) Опис
Код ЄДРПОУ: 23106534
Мiсцезнаходження: 21001, Вiнницька обл., мiсто Вiнниця, вул. Соборна, будинок 101
1) Найменування
ЧЕРНIВЕЦЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА"
2) Місцезнаходження
Україна, 58005, Чернівецька обл., Шевченкiвський район р-н, мiсто Чернiвцi, ВУЛИЦЯ
ГОЛОВНА, будинок 128
3) Опис
Код ЄДРПОУ: 26593003
Мiсцезнаходження: 58005, Чернiвецька обл., мiсто Чернiвцi, Шевченкiвський район, вул.
Головна, будинок 128
1) Найменування
МИКОЛАЇВСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА"
2) Місцезнаходження
Україна, 54017, Миколаївська обл., Центральний район р-н, мiсто Миколаїв, ПРОСПЕКТ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ, будинок 71

3) Опис
Код ЄДРПОУ: 22427609
Мiсцезнаходження: 54017, Миколаївська обл., мiсто Миколаїв, Центральний район, пр.
Центральний, будинок 71
1) Найменування
КРИВОРIЗЬСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА"
2) Місцезнаходження
Україна, 50074, Дніпропетровська обл., Саксаганський район р-н, мiсто Кривий Рiг,
ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 31, примiщення 182
3) Опис
Код ЄДРПОУ: 35032298
Мiсцезнаходження: 50074, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг, Саксаганський район, пр.
Миру, будинок 31, примiщення 182
1) Найменування
IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА"
2) Місцезнаходження
Україна, 76018, Iвано-Франкiвська обл., Iвано-Франкiвська обл. р-н, мiсто IваноФранкiвськ, ВУЛИЦЯ СТРIЛЬЦIВ СIЧОВИХ, будинок 10/2
3) Опис
Код ЄДРПОУ: 38726520
Мiсцезнаходження: 76018, Iвано-Франкiвська обл., мiсто Iвано-Франкiвськ, вул. Стрiльцiв
Сiчових, будинок 10/2
1) Найменування
ЗАКАРПАТСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА"
2) Місцезнаходження
Україна, 88018, Закарпатська обл., Закарпатська обл. р-н, мiсто Ужгород, ВУЛИЦЯ
ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 33
3) Опис
Код ЄДРПОУ: 41438808
Мiсцезнаходження: 88018, Закарпатська обл., мiсто Ужгород, вул. Л. Толстого, будинок 33

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiн в органiзацiйнiй структурi у звiтному перiодi не вiдбувалось
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
-середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу складає - 317 осiб;
-позаштатнi працiвники на Товариствi - 0;
-особи, якi працюють за сумiсництвом, - 0 ;
-працiвникi, якi працюють на умовах неповного робочого часу, - 237 осiб.

-фонд оплати працi 38419.9 тис. грн.
Фонд оплати зменшився вiдносно попереднього року на 59%, вiдрахування на соцiальнi заходи
за 2020р. не було. зменшились вiдносно попереднього року на 100%.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам пiдприємства.
Для забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв на пiдприємствi проводяться: - стажування при
прийомi на роботу; навчання на спецiалiзованих курсах; участь у тренiнгах;
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
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть
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 надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
ПрАТ "КИЙ АВIА" здiйснювало ведення бухгалтерського облiку у 2020 роцi вiдповiдно до
вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ) . Положення "Про облiкову полiтику "КИЙ АВIА", затвердженою
наказом №1 вiд 27.12.2011р., розкриває основи, стандарти, правила та процедури
бухгалтерського облiку, якi Товариство використовує при веденi облiку господарських операцiй
згiдно МСБО та складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. Основними
характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть,
правдиве вiдображення, переваження сутi над формою, обачнiсть, повнота, порiвняння.
Використання основних якiсних характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та об'єктивне
складання фiнансової звiтностi щодо фiнансового стану, результатiв дiяльностi та змiн у
фiнансовому станi Товариства.
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 ек спорту, 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 як що 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
Основнi види продукцiї, що виробляє ПрАТ "КИЙ АВIА" - пiдприємство не займається
виробничою дiяльнiстю.
Товариство не займається експортною дiяльнiстю, тому iнформацiя щодо загальної суми
експорту та її частки в загальному обсязi продажiв вiдсутня.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Як що 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
Суттєвi придбання та вiдчуження вiдсутнi. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї
аба придбання, повяязанi з його господарською дiяльностю.
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
За первiсною вартiстю на 31.12.2020 року основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi в
сумi 58319 тис. грн., знос 23243тис.грн. та залишкова вартiсть яких складає 35076тис. грн. Ступень зносу ОЗ становить 39,85%. Надходження основних засобiв оформлюється актами
приймання - передачi основних засобiв (ф.№ 03), якi складалися на кожний окремий
iнвентарний об'єкт основних засобiв за собiвартiстю.
Протягом року на ПрАТ "КИЙ АВIА" амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом. Метод нарахування амортизацiї протягом перiоду, що перевiрявся, не змiнювався.
Знос МНМА нараховується у розмiрi 100% .
Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi.
Пiдприємство не займається виробництвом будь-яких товарiв i тим самим не може впливати на
екологiю. Пiдприємство не використовуває сировину та матерiали.
Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення виробництва, удосконалення основних
засобiв немає.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Протягом 2020 року мав мiсце суттєвий вплив на фiнансових результатiв сполох короновiрусу
COVID-19, який розповсюдився по всьому свiу, вплинувши на економiку та фiнансовi ринки.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Обрана емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних обiгових коштах.
Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi потреби емiтента.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) немає
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Товариство планує здiйснювати заходи, направленi на полiпшення фiнансового стану. Iстотними
факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, продовження пандемiї в
країнi COVID-19, збiльшення iнфляцiї, зростання цiн. Планiв по реконструкцiї не має.
Товариство виробництвом не займається.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки у звiтному роцi не проводились. Пiдприємство не проводить
дослiджень власними силами.
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
Вважаємо, що надана iнформацiя є вичерпною.

Орган
управління
Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

IV. Інформація про органи управління
Структура

Персональний склад

Вищий орган Товариства.
Робочими органами Загальних зборiв є:
реєстрацiйна комiсiя; лiчильна комiсiя;
голова Загальних зборiв; секретар
Загальних зборiв. Акцiонери є
власниками Товариства i, беручи участь
у Зборах, здiйснючи таким чином своє
право на участь в управлiннi справами
Товариства i контролюють його
дiяльнiсть. Реалiзацiя управлiнських
функцiй акцiонером здiйснюється
голосуванням на загальних зборах
голосуючими акцiями.

У Загальних зборах можуть брати
участь особи, включенi до перелiку
акцiонерiв (реєстру власникiв iменних
цiнних паперiв) Товариства, якi мають
право на участь, або їх представники.
Песональний склад чергових загальних
зборiв, що вiдбулися у 2020 роцi,
складався: - з акцiонерiв, що
безпосередньо приймали участь, згiдно
перелiку акцiонерiв Товариства, якi
мають право на участь у Загальних
зборах (який складався в порядку,
встановленому законодавством про
депозитарну систему України); реєстрацiйної комiсiї; - лiчильної
комiсiї; - голови та секретаря зборiв.

Наглядова рада
Товариства

Структура наглядової ради Товариства
така: Голова наглядової ради,
Заступник Голови Наглядової Ради та
члени Наглядової ради.

Генеральний
директор

Одноособовий виконавчий орган
Товариства.

Голова Наглядової ради - Новак Вiктор
Арсентiйович, Заступник Голови
Наглядової - Бутова Галина
Сафронiвна, та 5 члена Наглядової ради
- Синьоокий Вiктор Васильович, Савюк
Сергiй Володимирович, Бутов Андрiй
Володимирович, Синьоокий Олексанр
Вiкторович, Єпанова Олена Вiкторовна,
.
Шарково Анна Олегiвна

Товариства
Ревiзiйна комiсiя
Товариства

Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства,
який здiйснює перевiрку фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства.
До складу ревiзiйної комiсiї входить
голова ревiзiйної комiсiї та член
ревiзiйної комiсiї.

Голова ревiзiйної комiсiї - Морозенко
Марiя Iванiвна, та члени ревiзiйної
комiсiї - Єршова Олена Ярославiвна,
Колесник Володимир Олександрович.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім' я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

5

6

Генеральний директор

Шаркова Анна Олегiвна

1976

вища

21

1

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
ПрАТ "КИЙ АВIА",
01130578, Директор
Львiвської фiлiї ПрАТ "КИЙ
АВIА"

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
24.06.2020, 3
роки

Опис:
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства.
Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор
здiйснює управлiння дiяльнiстю Товариства на основi рiшень, якi впроваджуються в дiю наказами та розпорядженнями Генерального директора
Товариства, внутрiшнiми нормативними актами (положеннями, iнструкцiями), якi ним затверджуються. Генеральний директор є пiдзвiтним
Загальним зборам акцiонерiв Товариства, Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi
Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України, а також трудовим договором (контрактом) з ним.
Генеральний директор Товариства має такi повноваження: Органiзовувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради
Товариства. Керувати поточною дiяльнiстю Товариства. Забезпечувати органiзацiю фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, ведення облiку
та складання звiтностi. Попередньо розглядати рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства та вносити Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо неї, а
також пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Виносити на розгляд Наглядової ради
Товариства проекти бюджетiв, бiзнес-планiв, планiв iнвестицiй. Звiтувати перед Наглядовою радою Товариства про виконання бiзнес-планiв
Товариства на вiдповiдний рiк (у тому числi виконання бюджету Товариства на рiк, рiчних планiв з iнвестицiй тощо). Керувати роботою
структурних пiдроздiлiв Товариства, забезпечувати виконання покладених на них завдань. Вносити пропозицiї стосовно винесення на розгляд
Наглядової ради Товариства тих чи iнших питань, прийняття рiшення по яких вiднесено до компетенцiї Наглядової ради; Представляти Товариство
перед iншими органами управлiння Товариства. Представляти Товариство в його вiдносинах з третiми особами. Здiйснювати без довiреностi дiї вiд
iменi Товариства. Вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства договори (угоди) з урахуванням
обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi цим Статутом Товариства. Затверджувати, вносити змiни та
доповнення, скасовувати внутрiшнi нормативнi акти Товариства, що регламентують питання, прийняття рiшень з яких вiднесено до компетенцiї
Генерального директора. Видавати довiреностi на представництво Товариства перед третiми особами. Приймати на роботу та звiльняти
працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i
вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства, приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв
Товариства, укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв з урахуванням обмежень, встановлених п.п.
11.5.30, 11.5.31 Статуту. Розпоряджатися грошовими коштами Товариства, якi знаходяться на всiх рахунках Товариства в банках, та iншим майном
Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства та трудовим договором (контрактом). Для реалiзацiї рiшень органiв
управлiння Товариства та здiйснення своїх функцiй може видавати накази та розпорядження по Товариству, обов'язковi для всiх працiвникiв
Товариства чи для окремих працiвникiв Товариства, якi зазначенi в наказi чи розпорядженнi, або яких вони стосуються. Пiдписувати колективний
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3

4

договiр в Товариствi та додатковi угоди до колективного договору про внесення змiн та доповнень. Генеральний директор може доручати
вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї керiвникам структурних, вiдокремлених пiдроздiлiв. Загальний стаж роботи (рокiв) 21. Попереднi посади якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - з 2014 року до 01 липня 2020 року - Директор Львiвської фiлiї ПрАТ "КИЙ
АВIА" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках)
- частки у статутному капiталi Товариства немає.
ПрАТ "КИЙ АВIА",
01130578, Керiвник проекту
Голова ревiзiйної
24.04.2019, 3
Морозенко Марiя Iванiвна
1960
вища
38
розвитку управлiнських
комiсiї
роки
електронних систем ПАТ
<КИЙАВIА>
Опис:
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та
Положенням про ревiзiйну комiсiю. Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю ревiзiйного органу
товариства, який в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу товариства. Загальний стаж роботи 38 роки. Змiн
у персональному складi посадової осiби за звiтний перiод- не вiдбувались. Попередня посада протягом останiх п'яти рокiв: керiвник проекту
розвитку управлiнських електронних систем ПАТ <КИЙАВIА>, начальник вiддiлу аудиту, контролю i управлiння змiнами ПАТ "КИЙ АВIА".
Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
ПрАТ "КИЙ АВIА",
01130578, Заступник
24.04.2019, 3
Член ревiзiйної комiсiї
Єршова Олена Ярославiвна
1973
вища
29
начальника вiддiлу аудиту та
роки
контроллiнгу
Опис:
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та
Положенням про ревiзiйну комiсiю. Повноваження члена ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi дiяльнiстi ревiзiйного органу товариства, який в
свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу товариства. Загальний стаж роботи 29 рокiв. Попередня посада
протягом останiх п'яти рокiв ПАТ <КИЙ АВIА>, заступник начальника вiддiлу аудиту та контроллiнгу. Обов`язки виконує колегiально у складi
ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
ПрАТ "КИЙ АВIА",
01130578, Спецiалiст вiддiлу 24.04.2019, 3
Колесник Володимир
Член ревiзiйної комiсiї
1978
вища
21
аудиту, контролю та
роки
Олександрович
управлiння змiнами
Опис:
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та
Положенням про ревiзiйну комiсiю. Повноваження члена ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi дiяльнiстi ревiзiйного органу товариства, який в
свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу товариства. Загальний стаж роботи 21 рокiв. Попередня посада
протягом останiх п'яти рокiв ПАТ <КИЙ АВIА> вiддiл управлiння доходами, група аналiтики i монiторингу - аналiтик, ПАТ <КИЙ АВIА> вiддiл
аудиту, контролю i управлiння змiнами - провiдний спецiалiст. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту
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товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не обiймає посади на iнших
пiдприємствах.
ПрАТ "КИЙ АВIА",
01130578, Заступник Голови
04.11.2020, 3
Голова Наглядової ради Новак Вiктор Арсентiйович
1955
вища
50
Наглядової ради ПрАТ "КИЙ
роки
АВIА".
Опис:
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства,
Положенням про Наглядову раду Товариства. Голова Наглядової ради Товариства органiзовує роботу Ради, скликає засiдання Наглядової ради та
головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Змiни у
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод - Наглядовою радою ПрАТ "КИЙ АВIА" вiд 04.11.2020 року (Протокол № 2020/11/04),
прийняте рiшення щодо, обрання Головою Наглядової ради Новака Вiктора Арсентiйовича, посадова особа обрана строком на три роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Розмiр виплаченої винагороди - 3,5% вiд чистого
сукупного прибутку "КИЙ АВIА" щомiсячно. Загальний стаж роботи (рокiв) - 50. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останiх п'яти
рокiв - Член Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА", заступник Голови наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА". Посадова особа обiймає посади на iнших
пiдприємствах: - ТОВ "КИЙ АВIА СЕРВIС", 01054 м. Київ, Дмитрiвська,1 - Директор. Володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства в
розмiрi 2.187113%.
ПрАТ "КИЙ АВIА",
04.11.2020, 3
Заступник Голови
01130578, Голова Наглядової
Бутова Галина Сафронiвна
1949
вища
52
роки
Наглядової ради
ради ПрАТ "КИЙ АВIА".
Опис:
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства,
Положенням про Наглядову раду Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту товариства. У разi
тимчасової неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює Заступник Голови Наглядової ради.
Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод - Наглядовою радою ПрАТ "КИЙ АВIА" вiд 04.11.2020 року (Протокол №
2020/11/04), прийняте рiшення щодо, обрання Заступником Голови Наглядової ради Бутови Галини Сафронiвни, посадова особа обрана строком на
три роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Розмiр виплаченої винагороди - 3,5% вiд чистого
сукупного прибутку "КИЙ АВIА" щомiсячно. Загальний стаж роботи (рокiв) - 52. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останiх п'яти
рокiв - Заступник Голови Наглядової ради, Голова Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА" Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах:
ТОВ <С.Л.В.>, 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська,7 -Директор; ТОВ <Сла-Авiа>, 65082 м. Одеса, вул. Преображенська, буд. 15, оф. 1 Директор; Концерн <Кий Авiа>, 01054, м. Київ, вул. Дмитрiвська,1 - Головний бухгалтер.
Володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства в розмiрi 2.403985%.
ПрАТ "КИЙ АВIА",
Синьоокий Вiктор
01130578, Концерн "КИЙ
04.11.2020, 3
Член Налгядової ради
1948
вища
51
Васильович
АВIА" 32253099 Головний
роки
спецiалiст.
Опис:
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства,
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Положенням про Наглядову раду Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту товариства. Змiни у
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод - Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "КИЙ АВIА" вiд
04.11.2020 року, прийняте рiшення щодо, обраня члена наглядової ради Синьоокого Вiктора Васильовича, посадова особа обрана строком на три
роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Розмiр виплаченої винагороди - 3,2% вiд чистого
сукупного прибутку "КИЙ АВIА" щомiсячно. Загальний стаж роботи (рокiв) - 51рок. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останiх п'яти
рокiв - Член Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА". Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах: ТОВ <Кий Авiа Лiзинг>, 01054, м. Київ,
вул. Дмитрiвська,1 - Директор; ТОВ <Вест>, 79005 м. Львiв, проспект Шевченка, буд. 11 - Директор.
Володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства в розмiрi 2.071449%.
ПрАТ "КИЙ АВIА",
Савюк Сергiй
01130578, ПрАТ "КИЙ
04.11.2020, 3
Член Наглядової ради
1955
вища
43
Володимирович
АВIА" 01130578 Генеральний
роки
диретор.
Опис:
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства,
Положенням про Наглядову раду Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту товариства. Змiни у
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод - Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "КИЙ АВIА" вiд
04.11.2020 року, прийняте рiшення щодо, обрання Члена Наглядової ради Савюка Сергiя Володимировича, посадова особа обрана строком на три
роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Розмiр виплаченої винагороди - 3,2% вiд чистого
сукупного прибутку "КИЙ АВIА" щомiсячно. Загальний стаж роботи (рокiв) - 43. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останiх п'яти
рокiв - Член Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,420598%.
ПрАТ "СК КИЙ АВIА
Бутов Андрiй
ГАРАНТ", 30383799, Член
04.11.2020, 3
Член Наглядової ради
1974
вища
28
Володимирович
Наглядової ради ПрАТ "СК
роки
КИЙ АВIА ГАРАНТ"
Опис:
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства,
Положенням про Наглядову раду Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту товариства. Змiни у
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод - Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "КИЙ АВIА" вiд
04.11.2020 року, прийняте рiшення щодо, обрання члена наглядової ради Бутова Андрiя Володимировича, посадова особа обрана строком на три
роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Розмiр виплаченої винагороди - 3,2% вiд чистого
сукупного прибутку "КИЙ АВIА" щомiсячно. Загальний стаж роботи (рокiв) - 28. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останiх п'яти
рокiв - Член Наглядової ради ПрАТ "СК КИЙ АВIА ГАРАНТ", заступник Генеральтного директора ПрАТ "СК КИЙ АВIА ГАРАНТ", ТОВ
"ЦИТА" - директор.
Володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,052574%.
ТОВ "ПФК АрсеналКиївщина", 38793623, ТОВ
04.11.2020, 3
Синьоокий Олексанр
Член Наглядової ради
1977
вища
23
"ПФК Арсенал-Київщина"роки
Вiкторович
Директор.
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Опис:
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства,
Положенням про Наглядову раду Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту товариства. Змiни у
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод - Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "КИЙ АВIА" вiд
04.11.2020 року, прийняте рiшення щодо, обрання члена наглядової ради Синьоокого Олексанра Вiкторовича, посадова особа обрана строком на
три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Розмiр виплаченої винагороди - 3,2% вiд
чистого сукупного прибутку "КИЙ АВIА" щомiсячно. Загальний стаж роботи (рокiв) - 23. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останiх
п'яти рокiв - ТОВ "ПФК Арсенал-Київщина"- Директор, ТОВ "Агрозак" - Директор, фiзична особа пiдприємець - Синьоокий О.В.
Володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,052574%.
ФОП Єпанова О.В., ФОП 04.11.2020, 3
Член Наглядової ради
Єпанова Олена Вiкторовна
1982
вища
16
Єпанова О.В.
роки
Опис:
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства,
Положенням про Наглядову раду Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту товариства. Змiни у
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод - Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "КИЙ АВIА" вiд
04.11.2020 року, прийняте рiшення щодо, обрання члена наглядової ради Єпанової Олени Вiкторовни, посадова особа обрана строком на три роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Розмiр виплаченої винагороди - 3,2% вiд чистого
сукупного прибутку "КИЙ АВIА" щомiсячно. Загальний стаж роботи (рокiв) - 16. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останiх п'яти
рокiв - ФОП - Єпанова О.В.
Володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,052574%.

Головний бухгалтер
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Iгнатова Свiтлана Василiвна

1973

вища

30

ПрАТ "КИЙ АВIА",
01130578

01.07.2020, 1
рiк

Опис:
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи: здiйснює органiзацiю
бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням фiнансових ресурсiв. Здiйснює контроль за
дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати,
проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi.
Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi.
Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. Змiн у персональному складi посадової
осiби за звiтний перiод - Рiшенням Наглядової ради приватного акцiонерного товариства "КИЙ АВIА" вiд 24.06.2020 року, отриманого
30.06.2020р., (Протоколу № 2020/06/24/1) призначено - Головним бухгалтером ПрАТ "КИЙ АВIА" Iгнатову Свiтлану Василiвну на строк з
01.07.2020 по 30.06.2021 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи
(рокiв) - 30. Попередня посада протягом останiх п'яти рокiв - заступник головного бухгалтера фiнансового вiддiлу ПрАТ "КИЙ АВIА", старший
бухгалтер фiнансового вiддiлу ПрАТ "КИЙ АВIА", Т.в.о.Головного бухгалтера ПрАТ "КИЙ АВIА". Посадова особа не обiймає посади на iнших
пiдприємствах.
Не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
Голова Наглядової ради
Заступник Наглядової ради
Член Наглядової Ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової Ради
Член Наглядової Ради
Член Наглядової Ради
Голова ревiзiйної комiсiї
Член ревiзiйної комiсiї
Член ревiзiйної комiсiї
Головний бухгалтер

Прізвище, ім' я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
2
Новак Вiкто Арсентiйович
Бутова Галина Сафронiвна
Савюк Сергiй Володимирович
Синьоокий Вiктор Васильович
Бутов Андрiй Володимирович
Синьоокий Олексанр Вiкторович
Єпанова Олена Вiкторовна
Морозенко Марiя Iванiвна
Колесник Володимир Олександрович
Єршова Олена Ярославiвна
Iгнатова Свiтлана Василiвна

Кількість
акцій
(шт.)
3
1 664
1 829
320
1 576
40
40
40
43
84
267
0

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
2,187113
2,403985
0,420598
2,071449
0,052574
0,052574
0,052574
0,056517
0,110407
0,350937
0

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

5
1 664
1 829
320
1 576
40
40
40
43
84
267
0

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Аналiз результатiв дiяльностi ПрАТ "КИЙ АВIА" за 2020р. свiдчить, що в Українi вiдбуваються
полiтичнi змiни та економiчнi реформи, якi впливали та можуть i надалi впливати на дiяльнiсть
пiдприємств, що працюють у цих умовах. Внаслiдок цього, здiйснення операцiй в Українi
пов'язано з ризиками, якi не є характерними для iнших країн. Крiм того, застосування
керiвництвом країни карантинних заходiв, пов'язаних iз подоланням пандемiї короновiрусу
COVID-19, призвело до зниження дiлової активностi та обсягiв операцiй на ринку
авiаперевезень та туризму. Негативний вплив на економiку України пiдсилився високим рiвнем
невизначеностi в економiчному просторi країни. Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку
емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, полiпшення
платоспроможностi як пiдприємств так i громадян, тому на даний час керiвництво не має змоги
прогнозувати вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства бiльш, нiж на 12 мiсяцiв
вiд звiтної дати. В наступному роцi Товариство планує займатись основними видами дiяльностi
та для отримання прибутку планується проводити планомiрну працю у напрямку розширення
клiєнтської бази серед органiзацiй та пiдприємств, а також здiйснювати заходи по активiзацiї
попиту, роботи по впровадженню нових видiв послуг вiдповiдно до потреб споживачiв, а також
роботи, направленi на оптимiзацiю каналiв збуту та умов реалiзацiї. Метою Товариства є
збiльшення прибутку за рахунок розширення клiєнтської бази серед споживачiв, здiйснення
заходiв по активiзацiї попиту, впровадження нових видiв послуг, з урахуванням потреб ринку.
Основними цiлями Товариства є збереження iснуючих можливостей Товариства та репутацiї
надiйного постачальника послуг.
2. Інформація про розвиток емітента
За пiдсумками 2020 року у ПрАТ "КИЙ АВIА" на фiнансовий стан, доходи та витрати впливає
запровадження Урядом України та мiсцевим самоврядуванням обмежень, встановлених пiд час
карантину, у зв'язку зi спалаохм коронавiрусу COVID-19 у свiтi. знизилась активнiсь у сферах :
обслуговування
корпоративних клiєнтiв та органiзацiї дiлового туризму, органiзацiя
корпоративних заходiв, конгресiв тощо.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, як що це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Деривативи та правочини щодо похiдних цiнних паперiв в 2019 роцi Товариством не
укладалися, операцiї хеджування не проводилися.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Операцiї хеджування не проводилися.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Керiвництво Товариства регулярно оцiнює можливi сценарiї майбутнiх коливань цiн на послуги
та їх вплив на операцiйнi рiшення.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управлiння у Товариствi вiдсутнiй. Дотримання принципiв
корпоративного управлiння в Товариствi забезпечується шляхом виконання норм чинного
законодавства України, установчих документiв, внутрiшнiх положень та наказiв. Система
вiдносин корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про
акцiонернi товариства", Статуту та рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента, рiшень
Наглядової ради, Правлiння. Корпоративне управлiння Емiтента базується на принципi
своєчасного розкриття iнформацiї, втому числi про фiнансовий стан, економiчнi показники,
структуру управлiння з метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень його
акцiонерами.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося
рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ "КИЙ
АВIА" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання
юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством
вимоги.
2) у разі як що 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 як що емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Товариство не застосовує у дiяльностi кодекс корпоративного управлiння.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові

04.11.2020
74
Повне найменування акцiонерного Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КИЙ АВIА" (далi за текстом - ПрАТ "КИЙ АВIА" або
Товариство); Код за ЄДРПОУ Товариства: 01130578;
Мiсцезнаходження
Товариства: Україна, 01054, мiсто Київ, вулиця Дмитрiвська, 1; Дата та час
проведення Загальних зборiв Товариства 04.11.2020 року початок о 10:00 годинi;
Мiсце проведення Загальних зборiв Товариства
Україна, 01035, мiсто Київ,
проспект Перемоги, 2 у примiщеннi конференц-залу; Час початку реєстрацiї
акцiонерiв для участi у Загальних зборах Товариства 09:00 год. 04.11.2020 року;
Час закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах Товариства
09:50 год. 04.11.2020 року; Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право
на участь у Загальних зборах Товариства 29.10.2020 року на 24 годину 00 хвилин;
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на
участь у Загальних зборах Товариства 144 (сто сорок чотири) особи; Статутний
капiтал i акцiї Товариства 3 804 100,00 (три мiльйони вiсiмсот чотири тисячi
сто) гривень 00 копiйок; Статутний капiтал подiлений на 76 082 (сiмдесят шiсть

тисяч вiсiмдесят двi) простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 50,00 (п'ятдесят)
гривень 00 копiйок кожна. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй (ЦП), згiдно
перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Товариства
(враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах Товариства)
73 873 (сiмдесят три тисячi вiсiмсот сiмдесят три) штуки.
Загальнi збори акцiонерiв (далi Загальнi збори) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КИЙ АВIА" скликанi на пiдставi рiшення Наглядової ради
Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради № 2020/09/02/1 вiд 02.09.2020
року). Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у
Загальних зборах акцiонерiв Товариства 04.11.2020 року здiйснювала
Реєстрацiйна комiсiя, створена на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства
вiд 02.09.2020 року. До початку проведення реєстрацiї акцiонерiв, рiшенням
засiдання Реєстрацiйної комiсiї Головою Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства в порядку до статтi 40 Закону України "Про акцiонернi
товариства" одноголосно обрано члена комiсiї Чикиндюк Свiтлану Григорiвну
(протокол Реєстрацiйної комiсiї додається). Вiдповiдно до частини другої статтi
41 Закону України "Про акцiонернi товариства" Загальнi збори акцiонерного
товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi
сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Заслухали доповiдь Голови Реєстрацiйної комiсiї Чикиндюк С.Г. про результати
проведеної реєстрацiї акцiонерiв та визначення кворуму Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних
зборах, проведено на пiдставi перелiку акцiонерiв Товариства, якi мають право на
участь у Загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих днi
до дня проведення Загальних зборiв, тобто на 24:00 годину 29.10.2020 року в
порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, iз
зазначенням загальної кiлькостi цiнних паперiв кожного акцiонера та кiлькостi
належних йому голосуючих цiнних паперiв. Згiдно зi складеного Реєстрацiйною
комiсiєю перелiку акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах,
зареєстровано: Акцiонерiв (їх представникiв), осiб - 15 осiб; якi сукупно є
власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, штук - 54 959 штук; що складає у
вiдсотках до загальної кiлькостi голосуючих акцiй, вiдсоткiв - 74,40 %; кiлькiсть
акцiй, якi належать власникам акцiй, якi зареєструвались але, якi не враховуються
при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента у вiдповiдностi до
абзацу другого пункту 10 Роздiлу VI прикiнцевих та перехiдних положень Закону
України "Про депозитарну систему України" - 0.
Враховуючи, що для участi у Загальних зборах зареєструвалися акцiонери, якi
сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй (голосiв)
Товариства, у вiдповiдностi до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi
товариства" кворум для проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
04.11.2020 року досягнуто (Загальнi збори мають кворум). Пiд час реєстрацiї
акцiонерiв (їх представникiв) Реєстрацiйна комiсiя перевiрила та пiдтвердила
повноваження кожного учасника Загальних зборiв. Перелiк акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi 04.11.2020 року у Загальних зборах, пiдписано
Головою Реєстрацiйної комiсiї. Письмових скарг та заяв до Реєстрацiйної комiсiї
не надходило. Загальнi збори правомочнi розглядати питання порядку денного та
приймати рiшення з усiх питань порядку денного. Протокол Реєстрацiйної комiсiї
додається.
Голова Наглядової ради Бутова Г.С., зазнаючи, що кворум для Загальних зборiв
акцiонерiв досягнуто i Загальнi збори є правомочними, оголосила Загальнi збори
акцiонерiв вiдкритими. Час вiдкриття Загальних зборiв Товариства - 10 година 00
хвилин 04.11.2020 року.
Голова Наглядової ради Бутова Г.С. доповiла учасникам Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства про те, що вiдповiдно до вимог статтi 52 Закону України

"Про акцiонернi товариства", попередньо, Загальнi збори акцiонерiв були
скликанi згiдно рiшення Наглядової ради Товариства вiд 11.02.2020 року
(Протокол засiдання №2020/02/11) на якому була затверджена дата проведення
Загальних зборiв, - 15 квiтня 2020 року.
Розсилку акцiонерам письмових повiдомлень про проведення 15.04.2020 року
Загальних зборiв акцiонерiв та проект порядку денного разом з проектами рiшень
з кожного питання було здiйснено у встановлений чинним законодавством строк
вiдповiдно до статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Повiдомлення про проведення 15.04.2020 року Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства розмiщено у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних
НКзЦПтаФР та на власному веб-сайтi Товариства разом з iнформацiєю, що
передбачена статтею 35 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Вiдповiдно до пп. 2 п. 2 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України №211 вiд
11.03.2020 року (зi змiнами внесеними згiдно з Постановами КМ №215 вiд
16.03.2020р., №239 вiд 25.03.2020р.) "Про запобiгання поширенню на територiї
України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом
SARS-CoV-2" на усiй територiї України було встановлено карантин з 12.03.2020
року до 24.04.2020 року.
Тому, Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшення про вiдмiну
проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, скликаних на 15 квiтня 2020
року. Повiдомлення про вiдмiну проведення Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства 31.03.2020 року було розмiщене на власному веб-сайтi Товариства.
"02" вересня 2020 року на засiданнi Наглядової ради (Протокол засiдання
№2020/09/02/1) було прийнято рiшення про скликання Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
Цим рiшенням Наглядова рада Товариства вирiшила:
1) провести Загальнi збори Товариства - "04" листопада 2020 року о 10:00 годинi
за адресою: 01035, мiсто Київ, проспект Перемоги, 2 у примiщеннi конференцзалу;
1.реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) провести 04.11.2020 року з 09:00 год.
до 09:50 год. за мiсцем проведення Загальних зборiв.
2) обрати Головою Загальних зборiв - Бутову Г.С., секретарем - Веретельникову
С.В.;
3) обрати Реєстрацiйну комiсiю складi 3 (трьох) осiб: Чикиндюк С.Г, Торенко
О.В., Дубас М.П.;
4) визначити дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення Загальних зборiв, - 28.09.2020 року;
5) визначити дату складання перелiку акцiонерiв (їх представникiв), якi мають
право на участь у Загальних зборах, - 29.10.2020 року;
6) залишити без змiн проект порядку денного Загальних зборiв та перелiк питань,
включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, затверджених рiшенням
Наглядової ради згiдно пункту 7 Протоколу №2020/02/11 вiд 11.02.2020 року;
7) залишити без змiн проекти рiшень щодо питань 1 - 13, включених до проекту
порядку денного Загальних зборiв, затверджених рiшенням Наглядової ради
згiдно пункту 8 Протоколу №2020/02/11 вiд 11.02.2020 року;
8) затвердити текст повiдомлення акцiонерiв про проведення Загальних зборiв
Товариства, визначити наступний порядок та спосiб повiдомлення акцiонерiв про
проведення Загальних зборiв Товариства: надiслати кожному акцiонеру письмове
повiдомлення (простим листом), розмiстити повiдомлення у загальнодоступнiй
iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР та на власному веб-сайтi Товариства.
Повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариства та проект порядку
денного, було доведено до вiдома акцiонерiв Товариства у вiдповiдностi до вимог
статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та
рiшення Наглядової ради Товариства.
У вiдповiдностi з вимогами частини 4 статтi 38 Закону України "Про акцiонернi

товариства", 19.10.2020 року на засiданнi Наглядової ради (Протокол засiдання
№2020/10/19) були прийнятi рiшення:
1) затвердити порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
2) затвердити зразки (форму i текст) бюлетенiв для голосування на Загальних
зборах акцiонерiв Товариства, скликаних на 04.11.2020 року, з кожного питання
порядку денного.
Бутова Г.С. повiдомила присутнiх про те, що згiдно Закону України "Про
акцiонернi товариства", голосування по питанням, що виносяться на голосування
Загальних зборiв, буде здiйснюватись бюлетенями для голосування до яких
внесено проекти рiшень, якi пропонуються для розгляду Загальним зборам
Товариства та якi були сформованi на пiдставi пропозицiй Наглядової ради
Товариства.
Бутова Г.С. ознайомила присутнiх iз порядком денним Загальних зборiв
акцiонерiв:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:
1.Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв.
2.Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2019 рiк. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту. Визначення основних напрямкiв дiяльностi
Товариства на 2020 рiк.
3.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2019 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту.
4.Розгляд та затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк.
6.Розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2019 рiк.
7.Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2019 рiк.
8.Внесення змiн до Статуту Товариства.
9.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради
Товариства.
10.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
11.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення
розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
12.Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв.
13.Про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, що були вчиненi
Товариством у 2019 роцi.
Бутова Г.С. доповiла, що у 2019 роцi Загальними зборами акцiонерiв було обрано
Лiчильну комiсiю Товариства термiном на три роки у складi 3-х чоловiк:
- Чикиндюк С.Г., - Торенко О.В., - Дубас М.П. (протокол Загальних зборiв
акцiонерiв № 29 вiд 24.04.2019 року).
РОЗГЛЯД
ПИТАНЬ
ПОРЯДКУ
ДЕННОГО
ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРIВ
ТОВАРИСТВА:
На початку розгляду питань порядку денного Голова Лiчильної комiсiї Чикиндюк
С.Г. надала роз'яснення щодо порядку голосування з питань порядку денного,
проведення пiдрахунку голосiв, та повiдомила, що:
- вiдповiдно до вимог статтi 43 Закону України "Про акцiонернi товариства":
голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням
бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженнi рiшенням
Наглядової ради Товариства i виданi учасникам Загальних зборiв пiд час
реєстрацiї;
- вiдповiдно до частини 1 статтi 42 Закону України "Про акцiонернi товариства":
одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з
питань, винесених на голосування на Загальних зборах;
рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається

простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй (крiм восьмого питання
порядку денного).

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
X
збори
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
X
голосуючих акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
товариства
Інше (зазначити)

Ні
X
X

У разі скликання, але непроведення
чергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення
У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний
склад
наглядової ради
Бутова Галина
Сафронiвна

Новак Вiктор
Арсентiйович

Незалежний
член
наглядової
ради

Залежний
член
наглядової
ради
X

X

Функціональні обов'язки члена
наглядової ради
Члени Наглядової ради повиннi дiяти в
iнтересах Товариства. Члени Наглядової
ради мають бути здатними неупереджено та
об'єктивно судити про стан справ в
Товариствi. Для того, щоб дiяльнiсть членiв
Наглядової ради була ефективною, вони
повиннi: " виконувати свої наглядовi
функцiї, усвiдомлюючи основнi ризики
дiяльностi Товариства; придiляти достатньо
уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв; "
приймати рiшення виключно в межах своєї
компетенцiї iз дотриманням норм чинного
законодавства України, Статуту Товариства.
Члени Наглядової ради повиннi дiяти в
iнтересах Товариства. Члени Наглядової
ради мають бути здатними неупереджено та
об'єктивно судити про стан справ в
Товариствi. Для того, щоб дiяльнiсть членiв
Наглядової ради була ефективною, вони
повиннi: " виконувати свої наглядовi
функцiї, усвiдомлюючи основнi ризики
дiяльностi Товариства; придiляти достатньо
уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв; "

Синьоокий
Вiктор
Васильович

X

Савюк Сергiй
Володимирович

X

Бутов Андрiй
Володимирович

X

Синьоокий
Олексанр
Вiкторович

X

приймати рiшення виключно в межах своєї
компетенцiї iз дотриманням норм чинного
законодавства України, Статуту Товариства.
Члени Наглядової ради повиннi дiяти в
iнтересах Товариства. Члени Наглядової
ради мають бути здатними неупереджено та
об'єктивно судити про стан справ в
Товариствi. Для того, щоб дiяльнiсть членiв
Наглядової ради була ефективною, вони
повиннi: " виконувати свої наглядовi
функцiї, усвiдомлюючи основнi ризики
дiяльностi Товариства; придiляти достатньо
уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв; "
приймати рiшення виключно в межах своєї
компетенцiї iз дотриманням норм чинного
законодавства України, Статуту Товариства.
Члени Наглядової ради повиннi дiяти в
iнтересах Товариства. Члени Наглядової
ради мають бути здатними неупереджено та
об'єктивно судити про стан справ в
Товариствi. Для того, щоб дiяльнiсть членiв
Наглядової ради була ефективною, вони
повиннi: " виконувати свої наглядовi
функцiї, усвiдомлюючи основнi ризики
дiяльностi Товариства; придiляти достатньо
уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв; "
приймати рiшення виключно в межах своєї
компетенцiї iз дотриманням норм чинного
законодавства України, Статуту Товариства.
Члени Наглядової ради повиннi дiяти в
iнтересах Товариства. Члени Наглядової
ради мають бути здатними неупереджено та
об'єктивно судити про стан справ в
Товариствi. Для того, щоб дiяльнiсть членiв
Наглядової ради була ефективною, вони
повиннi: " виконувати свої наглядовi
функцiї, усвiдомлюючи основнi ризики
дiяльностi Товариства; придiляти достатньо
уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв; "
приймати рiшення виключно в межах своєї
компетенцiї iз дотриманням норм чинного
законодавства України, Статуту Товариства.
Члени Наглядової ради повиннi дiяти в
iнтересах Товариства. Члени Наглядової
ради мають бути здатними неупереджено та
об'єктивно судити про стан справ в
Товариствi. Для того, щоб дiяльнiсть членiв
Наглядової ради була ефективною, вони
повиннi: " виконувати свої наглядовi
функцiї, усвiдомлюючи основнi ризики

Єпанова Олена
Вiкторовна

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

X

дiяльностi Товариства; придiляти достатньо
уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв; "
приймати рiшення виключно в межах своєї
компетенцiї iз дотриманням норм чинного
законодавства України, Статуту Товариства.
Члени Наглядової ради повиннi дiяти в
iнтересах Товариства. Члени Наглядової
ради мають бути здатними неупереджено та
об'єктивно судити про стан справ в
Товариствi. Для того, щоб дiяльнiсть членiв
Наглядової ради була ефективною, вони
повиннi: " виконувати свої наглядовi
функцiї, усвiдомлюючи основнi ризики
дiяльностi Товариства; придiляти достатньо
уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв; "
приймати рiшення виключно в межах своєї
компетенцiї iз дотриманням норм чинного
законодавства України, Статуту Товариства.

Засiдання Наглядової Ради проводяться на регулярнiй основi, для
вирiшення поточної дiяльностi товариства, прийняття рiшеннь з
скликання загальних зборi, прийняття рiшень з виплати
дивiдентiв, кадрової полiтики, заслуховувались звiти керiвникiв
(директорiв) Товариства та приймались вiдповiднi рiшення.
Розглядалися iншi поточнi питання, якi стосуються компетенцiї
Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА".

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)
Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки
роботи комітетів
зазначається інформація

Ні

X
X
X
Комiтетiв у складi наглядової ради у
звiтньому роцi не створено

Персональний склад
комітетів

щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
У звiтному перiодi Наглядова рада товариства здiйснювала
Оцінка роботи
повноваження в межах компетенцiї, визначеної Статутом
наглядової ради
товариства та рiшеннями загальних зборiв товариства, керуючись
вимогами чинного законодавства України. Протягом звiтного
перiоду жодного рiшення Наглядової ради не було оскаржено,
визнано помилковим або таким, що не вiдповiдає чинному
законодавству України, Статуту та внутрiшнiм документам
товариства. Наглядова рада ПрАТ "КИЙ АВIА" проводила
щорiчну оцiнку своєї дiяльностi в цiлому. В ходi проведеної
оцiнки дiяльностi Наглядової ради встановлено, що: - кiлькiсний
склад, порядок обрання й припинення повноважень голови та
членiв Наглядової ради вiдповiдає вимогам законодавства. В ходi
оцiнки дiяльностi Наглядової ради встановлено наступне: кожний член Наглядової ради має достатнiй професiйний рiвень
та бездоганну дiлову репутацiю; - 100 % участь всiх членiв
Наглядової ради у засiданнях Наглядової ради та високий рiвень
пiдготовки до них; - неупередженiсть при прийняттi рiшень усiма
членами Наглядової ради; - ефективне виконання обов'язкiв та
функцiй членами Наглядової ради; - дотримання внутрiшнiх
положень i статуту Товариства; - дотримання прав та iнтересiв
акцiонерiв Товариства.
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
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X

або не було обрано нового члена
Усiх членiв Наглядової ради було обрано на загальних зборах
акцiонерiв 04.11.2020 р., також затвердили умови трудових
договорiв, що уклались з ними, встановленно розмiру їх
Інше (зазначити)
винагороди. Члени Наглядової ради можливiсть самостiйно
ознайомиться зi своїми правами та обов'язками, та пiдписати
трудовi договори.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)
Iнша iнформацiя вiдсутня

Так
X

Ні
X
X
X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Генеральний директор
Шаркова А.О.

Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх
питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї
Загальних зборiв та Наглядової ради. Права та обов'язки
Генерального директора Товариства визначаються Законом
України "Про акцiонернi товариства", iншими актами
законодавства, Статутом, а також трудовим договором
(контрактом), що укладається з директором. Генеральний
директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, у
тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочин
вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження,
обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
Генеральний директор розпоряджається коштами i майном
Товариства у межах що визначенi Статутом, рiшеннями
Загальних зборiв, приймає рiшення про вчинення правочинiв
(укладання договорiв), що вчиняються (укладаються)
Товариством, окрiм правочинiв (договорiв), вчинення
(укладення) яких потребує вiдповiдного рiшення Загальних
зборiв; укладає i пiдписує вiд iменi Товариства догови,
доручення, iншi документи в межах його компетенцiї та Статуту.
Виконавчий орган проводив засiдання у ходi поточнiй дiяльностi
пiдприємства. Прийнятих рiшень Виконавчого органу, якi б
зумовили змiни у фiнанслво-господарскiйц дiяльностi
пiдприємства не було.

діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства
Оцінка роботи
виконавчого органу

Оцiнка роботи виконавчего органу - задовiльна

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Внутрiшнiй контроль є цiлiсним процесом, який здiйснюється керiвництвом та працiвниками
згiдно з регламентами, iншими внутрiшнiми розпорядчими документами та вiдповiдно до вимог
законодавства, а також заходи, що вживаються для забезпечення функцiонування ефективної
системи внутрiшнього контролю з метою: досягнення визначених цiлей у найбiльш ефективний,
результативний та економний спосiб; попередження потенцiйних подiй, якi негативно
впливають на досягнення цiлей.
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
Як що 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?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
ні
так
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
так
ні
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
так
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
так
ні
ні
та членів наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов' язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Iншi документи вiдсутнi

Так

Ні
X

X
X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступні
й інформаційній
Документи
базі даних
надаються
Копії
Інформація
Національної
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
комісії з цінних
Інформація про
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
паперів та
діяльність
ня
надают
власному
ується на
фондового ринку
акціонерного
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
про ринок
товариства
ьо в
запит акціонерног
зборах
цінних паперів
акціонерно акціоне
о
або через особу,
му
ра
товариства
яка провадить
товаристві
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників

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

фондового ринку
так

так

так

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

так

так

так

так

так

так

так

ні

ні

так

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
Генеральний директор
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
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

1
2
3
4

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Кий Авiа Лiзинг"
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "С.Л.В."
Шпак Володимир Антонович
Кураченко Михайло Адамович

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)
31282024

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

40,9624

30184757

22,1839

згоди немає
згоди немає

7,0805
9,3964

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

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента встановлюється Статутом
Товариства, Законом України "Про акцiонернi товариства", КЗОТ України.
9) повноваження посадових осіб емітента
Наглядова рада:
До повноважень Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом
ПрАТ "КИЙ АВIА", а також здiйснення повноважень, що делегованi Наглядовiй Радi
Загальними Зборами.
Виконавчий орган:
До повноважень виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної
компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової Ради.
Ревiзiйна комiсiя:
Є контролюючим орган Товариства до повноважень посадових осiб ревiзiйної комiсiї належить,
проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018 року за № 4712,
03057 м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
ЄДРПОУ 31058616

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
з надання обґрунтованої впевненості
щодо Звіту про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИЙ АВІА"
за 2020 рік.

1. АДРЕСАТ
Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне
управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЙ АВІА" за 2020 рік
адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, управлінському
персоналу та акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЙ АВІА" (далі Товариство).

2. ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО
Повна назва товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"КИЙ АВІА"
Код за ЄДРПОУ

01130578

Місцезнаходження: 01054, м. Київ, вулиця Дмитрівська, буд. 1
Номер та дата державної реєстрації
Дата державної реєстрації: 03.08.1994 р.

№ 10741200000008149

Дата запису: 14.06.2005 р.
Місцезнаходження реєстраційної справи Шевченківська
адміністрація

районна

в

м.

Києві

державна

КВЕД 79.12 Діяльність туристичних операторів (основний)

3. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ
Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи
оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЙ АВІА" за 2020 рік у відповідності до
Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості,
що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного
законодавства України.
Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо
інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України
"Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЙ АВІА" за 2020 рік та перевірку інформації, поданої у
Звіті про корпоративне управління товариства, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст.
40-1Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".
Звіт про корпоративне управління повинен містити:
1) посилання на:
а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги.
Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управління, зазначений у підпунктах "а"
або "б", емітент також надає посилання, де відповідні тексти перебувають у публічному доступі.
Якщо робиться посилання на інформацію, зазначену в підпункті "в", емітент надає інформацію
про практику корпоративного управління;
2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в
підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, - пояснення із сторони емітента, від яких частин
кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень.
Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного
управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини
таких дій;
3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих
на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності)
емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис
прийнятих на них рішень;
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на
загальних зборах емітента;
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
9) повноваження посадових осіб емітента.
Нами перевірені наступні документи, які надані товариством за 2020 рік:
1. Статут.
2. Протоколи засідання Наглядової ради.
3. Протокол загальних зборів, які відбулися у звітному періоді.
4. Документи, що підтверджують обрання посадових осіб товариства.
5. Дані щодо реєстру акціонерів товариства.
6. Інші документи, що стосуються предмету перевірки.

4. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ
Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у п. 63
Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000, Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV та полягають у підтвердженні
достовірності інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на
підставі даних Статуту, Протоколів, Положень та інших документів з корпоративного
управління товариства.
Звіт про корпоративне управління складається у складі річного Звіту керівництва для цілей
подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається шляхом подання до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 401Закону України " Про цінні папери та фондовий ринок".

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА
ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ Управлінський
персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЙ АВІА" несе відповідальність

за складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України
та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, а також за
такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне
управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо інформації,
зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів виконання процедур з
надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного
стандарту завдання з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є
аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".
Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо
відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки;
аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить
інформацію, що не суперечить даним Статуту, Протоколів, Положень та інших документів з
корпоративного управління, а також
дотримання нормативних вимог щодо діяльності
акціонерного товариства.
Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння
предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку
ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на
оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур, які передбачали
перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.
Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з
корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки думкою щодо
Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно
фінансової звітності в цілому.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлювання
думки.

7. ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ
Здійснені процедури отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, були
направлені на:
- отримання розуміння
корпоративного управління;

товариства

як

середовища

функціонування

системи

- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування
органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів;

- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської
діяльності товариства: наявність окремої посади ревізора або ревізійної комісії;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу:
- наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства.
В ході виконання завдання аудитор отримав докази щодо інформації, зазначеної у Звіті про
корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЙ АВІА" в
складі Звіту керівництва за 2020 рік.

8. ДУМКА ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЙ АВІА" за 2020 рік що додається, складена в усіх
суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV та не суперечитьзаконодавству України.

9. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Повна назва підприємства Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
Код за ЄДРПОУ

31058616

Юридична адреса

03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності включено
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018 року за № 4712

до

Реєстру

Сертифікат аудитора
Прокопчук Костянтин Юрійович сертифікат серія А № 005483 від
22.07.2003 р., термін дії до 22.07.2023 р.

10. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
- дата та номер договору на виконання завдання № 04-51 від 18 березня 2021 р.
- дата початку та дата закінчення виконання завдання 12.04.2021 р. - 23.04.2021 р.
Дата аудиторського звіту - 23 квітня 2021 року
Директор
ПП "ІНФОРМАУДИТ"

К.Ю. Прокопчук

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

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Емiтент не є фiнансовою установою

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "КИЙ АВIА
ЛIЗИНГ"
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "С.Л.В."

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
31282024

3018
475

Місцезнаходження
01054,
Шевченкiвський р-н,
м. Київ, Дмитрiвська,
буд.1
01001, Печерський рн, м. Київ, Мала
Житомирська, буд.7

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

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

31 165

16 878

Кількість акцій
(шт.)
7 149
5 387
60 579

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані
іменні

40,9623

31 165

0

22,1839

16 878

0

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
9,3964
7,0805
79,6231

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
7 149
0
5 387
0
60 579
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Акцiї простi iменнi

76 082

50,00

Примітки:

Права та обов'язки
Акцiонери Товариства мають право на:
- участь в управлiннi Товариством вiдповiдно до
законодавства України та Статуту;
Акцiонери Товариства зобов'язанi: - виконувати
рiшення Загальних Зборiв, iнших органiв Товариства; дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв
Товариства; Акцiонери Товариства мають, також, iншi
обов'язки, передбаченi законодавством України.

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Публiчна пропозицiя вiдсутня, акцiї
Товариства на бiржi не торгуються.

Дата
реєстрації
випуску
1
21.08.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
331/10/1/10

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Терiторiальне
UA4000084156 Акція проста Бездокумент
50
76 082
3 804 100
100
управлiння Державної
бездокумента арні іменні
комiсiї з цiнних
рна іменна
паперiв та фондового
ринку
Торгiвля цiнними паперами товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх, бiржових та позабiржових ринках не здiйснюється. Поданих заяв або
намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi (органiзованi ринки) немає. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах
немає. Протягом звiтного року додаткових емiсiй (випускiв акцiй) не було.

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів

За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0

У звітному періоді
за простими
акціями

за
привілейова
ними
акціями
0
0

2 282 460
Сума нарахованих дивідендів, грн.
30
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
0
0
2 116 743
0
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
04.11.2020
Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
19.11.2020
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів
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
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "КИЙ АВIА" 04.11.2020 прийнято рiшення
Опис
про спрямування частини прибутку, отриманого за результатами дiяльностi
Товариства у 2019 роцi, у розмiрi 2 282 460,00 грн. на виплату дивiдендiв.
Рiшенням Наглядової ради Товариства 2020/11/04/1 вiд 04.11.2020 визначено
1.Встановити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, - 19.11.2020 року. 2. Встановити строк виплати дивiдендiв: - дату
початку строку виплати дивiдендiв - 01.12.2020 року, - дату закiнчення строку

виплати дивiдендiв - 04.05.2021 року. 3. Виплату дивiдендiв акцiонерам
Товариства здiйснили iз розрахунку 30 (тридцять) гривень на одну акцiю шляхом
безготiвкового перерахування коштiв на зарплатнi картки акцiонерам працiвникам товариства; - виплати дивiдендiв готiвкою - через касу товариства у
робочi днi з 14:00 год. до 17:00 год. за адресою: 01054, мiсто Київ, вул.
Дмитрiвська, 1; - виплати дивiдендiв у iнший спосiб, згiдно заяв акцiонерiв.
Акцiонер повинен мати при собi паспорт i документ про присвоєння
iдентифiкацiйного номеру платника податкiв або паспорт громадянина України, в
якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера
облiкової картки платника податкiв України. У випадку отримання дивiдендiв
представником акцiонера, представник повинен мати при собi паспорт та
довiренiсть на право отримання дивiдендiв, яка посвiдчується нотарiусом.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього
Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
29 943
26 206
10 679
10 354
11 444
10 134
5 434
4 867
0
0
2 386
851
9 113

8 870

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

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
29 943
26 206
10 679
10 354
11 444
10 134
5 434
4 867
0
0
2 386
851
9 113

8 870

2 722
2 616
0
0
2 722
2 616
47
35
0
0
47
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 344
6 219
0
0
6 344
6 219
39 056
35 076
0
0
39 056
35 076
Всi основнi засоби, що знаходяться на балансi є власнiстю товариства.
Об'єктiв основних засобiв пiд заставою немає. Обмеження на

використання власного майна вiдсутнi. Термiни та умови користування
основними засобами (за основними групами): основнi засоби за
кожною основною групою використовуються за своїм прямим
призначенням. Термiни та умови користування основними засобами: будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних
характеристик; - машини та обладнання - до повного використання,
вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби - до
повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик.
Первiсна вартiсть основних засобiв: у фiнансовiй звiтностi первiсна
вартiсть об'єктiв основних засобiв вiдображена у ф. № 1 в статтi по
рядку 1011 (залишок на початок 2020 року - 60606 тис.грн., залишок на
кiнець 2020р. - 58319тис.грн.)
Ступiнь зносу основних засобiв: 39,85%. Ступiнь використання
основних засобiв: використовуються повнiстю. Сума нарахованого
зносу: сума зносу основних засобiв вiдображена у ф. № 1 в статтi по
рядку1012. Сума зносу необоротних активiв, облiк яких ведеться на
рахунку 100, вiдображена Пiдприємством, вiдповiдно до Iнструкцiї про
застосування Плану рахункiв, на рахунку 130 i станом на 31.12.2020 р.
складає 23243 тис. грн.
В 2020р. на пiдприємствi була проведена дооцiнка основних засобiв на
суму 85 тис. грн. Обмежень на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
75 742
111 317
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
3 804
3 804
Скоригований статутний капітал
3 804
3 804
(тис.грн)
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та
Опис
звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв
фiнансової звiтностi).
Висновок

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

дотримуються

3. Інформація про зобов' язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
35 419

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

5 109

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
186 015
X
X
X
226 615
X
X
Облiк i визнання зобов'язань i резервiв у Пiдприємства
здiйснюється вiдповiдно до МСБЗ 37. Зобов'язань облiгацiями,
iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН,
векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за
похiдними цiнними паперами) i за фiнансовими iнвестицiями в
корпоративнi права, немає, за кредитами банку- 35491 тис.
грн.
Зобов'язання
товариства,
класифiкуються
на
довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцi) i поточнi

(строк погашення до 12 мiсяцiв). Податковi зобов'язання
складаються iз: поточнi зобов"язання за розрахунками з
бюджетом -2729 тис.грн., вiдсроченi податковi зобов"язання 2380 тис.грн. Iншi зобов"язання складаються iз:- кредиторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 94900 тис.грн.;- iз
розрахунками зi страхування - 1 тис.грн.; - iз розрахунками з
оплати працi -456 тис.грн.; - iз одержаних авансiв -48798
тис.грн., - iз розрахунками з учасниками - 4892 тис.грн.; - за
страховою дiяльнiстю -112 тис. грн.; поточнi забезпечення 6559 тис. грн..;- iншi поточнi зобов'язання -30251 тис.грн., iз
довгостроковими зобов'язаннями - 46 тис. грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

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

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний Депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, Шевченкiвський р-н, м.
Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
д/н
д/н

(044) 591-04-04, 591-04-32
(044) 482-52-24, 591-04-37
Депозитарна дiяльнiсть Центрального
депозитарiю цiнних паперiв
Послуги, якi надає особа:
послуги, пов'язанi iз провадженням
депозитарної дiяльностi Центрального
депозитарiю:
- зберiгання та облiк цiнних паперiв;
обслуговування
корпоративних
операцiй емiтента на рахунках у цiнних
паперах;
здiйснення
нумерацiї
(кодифiкацiї)цiнних паперiв вiдповiдно
до мiжнародних норм;

- проведення депозитарних операцiй у
системi депозитарного облiку за
розпорядженнями емiтентiв;
- послуги вiдповiдно до Договору про
обслуговування
випускiв
цiнних
паперiв;
- iншi послуги, надання яких
передбачено Законом України "Про
депозитарну систему України" № 5178VI вiд 06.07.2012 р.
Публiчне
акцiонерне
товариство
"Нацiональний депозитарiй", який
набуває
статусу
Центрального
депозитарiю цiнних паперiв, здiйснює
свою
дiяльнiсть
на
пiдставi
законодавства про депозитарну систему
України, в тому числi, але не
обмежуючись, Цивiльним кодексом
України, Законом України "Про
депозитарну
систему
України",
Законом України "Про цiннi папери
та фондовий ринок", Законом України
"Про
запобiгання
та
протидiю
легалiзацiї(вiдмиванню)доходiв,
одержаних злочинним шляхом, або
фiнансуванню тероризму", iншими
законами України та нормативноправовими актами Нацiональної комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку, а
також
Правилами
Центрального
депозитарiю
цiнних
паперiв,
Регламентом
провадження
депозитарної дiяльностi Центральним
депозитарiєм цiнних паперiв.
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім' я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю <Укрекобудiнвест>
Товариство з обмеженою
відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім' я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,

34355660
04116, Україна, Шевченкiвський р-н, м.
Київ, ул. Старокиевская, 10
Лiцензiя Серiя АЕ №2
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
10.10.2013
(044) 379-29-23
(044) 379-29-24
Депозитарна дiяльнiсть
депозитарної установи
Укладено Договiр про вiдкриття
рахункiв у ЦП
ДУ "Агенство з розвитку
iнфраструктури фондового ринку
України"
Державна організація (установа,
заклад)
21676262
03150, Україна, Голосiївський р-н, м.
Київ, вул. Антоновича, 51, оф.1206
DR/00001/APA
НКЦПФР
18.02.2019
(044)287-56-70
(044) 287-56-73
Дiяльнiсть з надання
iнформацiйних послуг на фондовому
ринку
Вид послуг: дiяльнiсть з оприлюднення
регульованої iнформацiї вiд iменi
учасника фондового ринку
ДУ "Агенство з розвитку

ім' я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім' я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

iнфраструктури фондового ринку
України"
Державна організація (установа,
заклад)
21676262
03150, Україна, Голосiївський р-н, м.
Київ, вул. Антоновича, 51, оф.1206
DR/00001/APA
НКЦПФР
18.02.2019
(044)287-56-70
(044) 287-56-73
Дiяльнiсть з надання
iнформацiйних послуг на фондовому
ринку
Вид послуг, якi надає особа: дiяльнiсть
з
подання
звiтностi
та/або
адмiнiстративних даних до НКЦПФР
Приватне пiдприємство
"IНФОРМАУДИТ"
Приватне підприємство
31058616
03057, Україна, Соломьянський р-н, м.
Київ, вул. Смоленська, 6, кiм. 101
№4712
Аудиторська Палата України
31.10.2018
(044)2040740
(044) 2239320
Аудиторська дiяльнiсть
Надання
Аудиторського
висновку
звiтностi за 2020 рiк ПрАТ "КИЙ
АВIА"

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство <КИЙ
АВIА>
м.Київ, Шевченкiвський р-н

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

01130578

Територія
за КОАТУУ
ОрганізаційноАкціонерне товариство
правова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Діяльність туристичних агентств
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 317
Адреса, телефон: 01054 м. Київ, вул. Дмитрiвська, буд.1, 8 (044) 2795259
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

8039100000
230
79.11

Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1-к

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Гудвіл при консолідації
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи

1801007
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

10 565
64 889
( 54 324 )
870
39 056
60 606
( 21 550 )
8 469
8 611
( 142 )
0
0
(0)

4 345
65 600
( 61 255 )
433
35 076
58 319
( 23 243 )
8 097
8 138
( 41 )
0
0
(0)

1030

2 694

2 692

1035
1040
1045
1050
1055
1060

2 896
0
0
0
0
0

2 896
0
0
0
0
0

1065

0

0

1090

0

0

Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

64 550

53 539

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

14 318
5 477
0
72
8 765
0
0
0

42 710
3 483
0
69
39 158
0
0
0

1125

172 386

63 905

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

27 621
761
179
0
0
35 834
0
96 091
876
92 149
0
145

26 538
756
166
66
0
49 062
0
66 297
358
65 405
0
26

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
145
0
421
347 577

0
0
26
0
1 936
251 296

1200

0

0

1300

412 127

304 835

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

3 804
0
7 341
-2 122
0
-2 122
951
84 255
(0)
(0)
0

3 804
0
7 466
-2 375
0
-2 375
951
47 479
(0)
(0)
0

Код
рядка

Неконтрольована частка
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки: Примiток немає

1490
1495

17 088
111 317

18 417
75 742

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

2 798
0
0
42
0
0
0
0
5 720

2 380
0
0
0
0
0
0
0
2 478

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
622
5 098
0
0
0
0
8 560

0
1 109
1 369
0
0
0
0
4 858

1600
1605

49 683
0

35 491
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

217
167 292
4 706
1 943
1
332
26 646
4 781
0
163
7 276
0
0
31 153
292 250

46
94 900
2 729
1 202
1
456
48 798
4 892
0
112
6 559
0
0
30 251
224 235

1700

0

0

1800
1900

0
412 127

0
304 835

Керівник

Шаркова Анна Олегiвна

Головний бухгалтер

Iгнатова Свiтлана Василiвна

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство <КИЙ
АВIА>

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

01130578

Консолідований звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2-к
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801008
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

152 363

307 785

2010
2011
2012
2013

7 681
4 142
( 70 )
3 728

10 170
13 006
( 348 )
2 618

2014

119

130

2050
2070

( 98 840 )
( 435 )

( 157 684 )
( 596 )

2090

60 769

159 675

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

487
487
0
11 890

13
13
0
47 528

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 55 883 )
( 35 185 )
( 10 225 )

( 95 579 )
( 72 938 )
( 16 380 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

22 319

2195
2200
2220

( 29 212 )
0
3 467

(0)
0
4 199

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

8 641
0
( 6 545 )
(0)
( 9 017 )
0

11 428
0
( 8 445 )
( 1 439 )
( 11 389 )
0

2290

0

16 673

2295
2300

( 32 575 )
1 233

(0)
3 990

2305

0

0

2350

0

12 683

2355

( 33 808 )

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
Чистий прибуток (збиток), що належить:
2470
власникам материнської компанії
неконтрольованій частці
2475
Сукупний дохід, що належить:
2480
власникам материнської компанії
неконтрольованій частці
2485
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1

Код
рядка

3
85
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
828
0
0

0

0

0
85

0
828

(0)

(0)

85
33 723

828
13 511

35 121

10 998

1 313

1 685

85

617

0

211

За звітний
період

2
3
Матеріальні затрати
2500
4 371
Витрати на оплату праці
2505
44 071
Відрахування на соціальні заходи
2510
9 615
Амортизація
2515
12 458
Інші операційні витрати
2520
130 053
Разом
2550
200 568
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Код
За звітний
Назва статті
рядка
період

За аналогічний
період
попереднього
року
4
15 611
93 317
18 570
18 956
196 723
343 177
За аналогічний
період

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2
2600
2605
2610

3
76 082
76 082
444,362660

попереднього
року
4
76 082
76 082
166,701720

2615

444,362660

166,701720

2650

0,00

0,00

Керівник

Шаркова Анна Олегiвна

Головний бухгалтер
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Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3-к

Стаття

1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка

2

Код за ДКУД 1801009
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

1 572 512
16
0
2 323
0
1 569
357 348

3 637 541
397
0
1 643
0
38 067
2 608

3025

1 252

1 426

3035
3040
3045
3050
3055
3095

2
1 318
20
1 572
0
9 317

72
1 458
20
11 943
0
1 841 003

3100
3105
3110
3115
3116

( 704 178 )
( 34 389 )
( 9 718 )
( 25 250 )
( 2 116 )

( 2 028 301 )
( 68 171 )
( 19 200 )
( 55 414 )
( 3 351 )

3117

( 15 385 )

( 34 543 )

3118

( 7 749 )

( 17 520 )

3135
3140
3145

( 34 564 )
( 624 781 )
(0)

( 55 419 )
( 1 373 554 )
(0)

3150

( 551 )

( 892 )

3155
3190
3195

(0)
( 521 246 )
-7 428

(0)
( 1 888 055 )
47 172

3200

0

0

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки: Примiток немає

3205

831

11 109

3215
3220
3225
3230

994
260
0
67 137

1 594
172
0
32 293

3235

0

3

3250

657

518

3255
3260
3270
3275

(0)
( 741 )
(0)
( 86 138 )

(0)
( 8 383 )
(0)
( 32 249 )

3280

(0)

(4)

3290
3295

(0)
-17 000

(0)
5 053

3300
3305

0
2 372

0
40 693

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 2 524 )
( 2 116 )
( 4 995 )
(0)

(0)
( 34 659 )
( 1 557 )
( 8 036 )
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-7 263
-31 691
96 091
1 897
66 297

( 370 )
-3 929
48 296
50 849
3 054
96 091
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Iгнатова Свiтлана Василiвна

Дата
за ЄДРПОУ

Приватне акцiонерне товариство <КИЙ АВIА>

Підприємство

КОДИ
01.01.2021
01130578

Консолідований звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4-к

Належить власникам материнської компанії
Нерозп
оділени
Капітал
й
Додатко Резервн
Неопла Вилуче
у
прибуто
вий
ий
чений
ний
дооцінк
к
капітал капітал
капітал капітал
ах
(непокр
итий
збиток)
4
5
6
7
8
9
7 341
2 122
951
84 255
0
0
0
0
0
0
0
0

Стаття

Код рядка

Зареєст
рований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід

2
4000
4005

3
3 804
0

4010
4090
4095

0
0
3 804

0
0
7 341

0
0
2 122

0
0
951

0
0
84 255

0
0
0

4100

0

0

0

0

35 121

4110

0

85

0

0

4111

0

85

0

4112

0

0

4113
4114

0
0

4116

0

Код за ДКУД

1801011

Всього

Неконтр
ольована
частка

Разом

10
94 229
0

11
17 088
0

12
111 317
0

0
0
0

0
0
94 229

0
0
17 088

0
0
111 317

0

0

35 121

1 313

33 808

0

0

0

85

0

85

0

0

0

0

85

0

85

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
Примітки: Примiток немає

4200

0

0

0

0

2 282

0

0

2 282

0

2 282

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

40
0

253
0

0
0

627
0

0
0

0
0

414
0

16
0

430
0

4295
4300

0
3 804

125
7 466

253
2 375

0
951

36 776
47 479

0
0

0
0

36 904
57 325

1 329
18 417

35 575
75 742

Керівник

Шаркова Анна Олегiвна

Головний бухгалтер

Iгнатова Свiтлана Василiвна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керiвництво Товариства, що здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю
емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена
вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне
подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i
юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової
звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання
iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних
осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом
основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй
дiяльностi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом звітного періоду

1
01.04.2020
24.06.2020
25.05.2020
02.10.2020
04.11.2020
04.11.2020

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
2
01.04.2020
30.06.2020
26.05.2020
16.10.2020
04.11.2020
04.11.2020

04.11.2020

04.11.2020

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Спростування
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

