Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Генеральний
директор

Дирда В.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

22.04.2015

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ-АВТО"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05390402
4. Місцезнаходження
Черкаська , Черкаський, 19036, с. Степанки, Смiлянське шосе 8-й км, буд 4
5. Міжміський код, телефон та факс
(0472) 55-99-59, (0472) 55-99-58 (0472) 55-99-58
6. Електронна поштова адреса
butevich@auto.cherkassy.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.04.2015
(дата)

2. Річна інформація опублікована
у
3. Річна інформація розміщена на
власній сторінці

Газета "Бюлетень. Цiннi папери України" 74
(4118)

24.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://cherkassyavto.ukravto.ua/ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

24.04.2015
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. 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 за станом на кінець звітного
року
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки
ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" не пиймає участi в створенi юридичних осiб. В основних вiдомостях про
емiтента вiдсутня iнформацiя щодо банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за
поточним рахунком у iноземнiй валютi, так як Товариство не вiдкривало поточного рахунку у
iноземнiй валютi. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не зазначалась, так як дана
посада вiдсутня в товариствi. Iнформацiя про рейтингове агенство не подається, оскiльки не
проводилась оцiнка рейтингу. У формi "Iнформацiя про юридичних осiб -засновникiв та /або
учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй не зазначено коди ЄДРПОУ, оскiльки всi
засновники емiтента на даний час лiквiдованi i вiдповiдно вiдсутнi данi щодо їх кодiв ЄДРПОУ.
Iнформацiя про фiзичних осiб - засновникiв та/або учасникiв та кiлькiсть i вартiсть їх акцiй (розмiр
часток, паїв) не заповнювалась, оскiльки фiзичнi особи - засновники та/або учасники у емiтента
вiдсутнi. "Iнформацiя про фiзичних осiб, якi володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента" не
надається, оскiльки вiдповiдно до зведеного реєстру власникiв iменних цiнних паперiв фiзичнi
особи-власники 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента вiдсутнi. За звiтний перiод дивiденди не
нараховувались, та не виплачувались. Форми "iнформацiя про процентнi облiгацiї", "iнформацiя
про дисконтнi облiгацiї", "iнформацiя про цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї", "iнформацiя про iншi
цiннi папери, випущенi емiтентом (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй,
iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН)", "iнформацiя про похiднi цiннi папери" не заповнено,
в зв'язку з тим, що процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, iншi

цiннi папери, похiднi цiннi папери Товариством не випускалися. Протягом звiтного перiоду викуп
власних акцiй не проводився. Форми "Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за кожним
кредитом)", "Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за кожним випуском облiгацiй)", "Iнформацiя
про зобов'язання емiтента (за сертифiкатами ФОН)", "Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за
iпотечними цiнними паперами)", "Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за iншими цiнними
паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами))", "Iнформацiя про зобов'язання емiтента
(за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права)" не заповнювались, так як в Товариства
вiдсутнi данi зобовязання. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не заповнюється.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї; iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається
видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не
розкривається. Вiдомостi про iпотечнi цiннi папери не розкривається. Звiт про корпоративне
управлiння не заповнюється так як емiтент не є фiнансовою установою. Iнформацiя про випуски
iпотечних облiгацiй не заповнюються, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались. Iнформацiя про
розмiр iпотечного покриття не розкривається. Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру
iпотечного покриття з розмiром зобов'язань не розкривається. Iнформацiя про змiни iпотечних
активiв у складi iпотечного покриття не розкривається. Вiдомостi про структуру iпотечного
покриття iпотечних облiгацiй не розкривається. Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента
iпотечних облiгацiй не розкривається. Iнформацiя про наявнiсть прострочених строкiв оплати за
кредитними договорами не заповнюється. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не
заповнюється, тому що сертифiкати не випускались. Iнформацiя про реєстр iпотечних активiв не
заповнюється. Iнформацiя про ФОН не заповнюється. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН
не заповнюється, тому що не випускались. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами
ФОН не заповнюється. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не заповнюється. Правила ФОН
не заповнюється. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не складається у зв'язку з вiдсутнiстю випуску
цiльових облiгацiй. ВАТ "Схiдно-Європейська фондова бiржа" (код ЄДРПОУ: 35524548, лiцензiя
ДКЦПФР на професiйну дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку серiя АВ №456949
вiд 05.03.2009) повiдомляє наступне: - акцiї iменнi простi бездокументарної форми iснування ПАТ
"ЧЕРКАСИ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 053990402, код ISIN 4000067102) номiнальна вартiсть 5,00
грн., свiдоцтво ДКЦПФР про реєстрацiю випуску № 189/1/10 вiд 13.05.2010 р.) - за рiшенням
котирувальної комiсiї 26 травня 2011 р. включенi до бiржового списку ВАТ "Схiдно-Європейська
фондова бiржа" i допущенi до котирування за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ-АВТО"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А 01 № 137870
3. Дата проведення державної реєстрації
26.07.1993
4. Територія (область)
Черкаська
5. Статутний капітал (грн)
3516225
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)
82
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв
45.11 Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами
45.32 Роздрiбна торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"
2) МФО банку
300012
3) поточний рахунок
26001620525238
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н

6) поточний рахунок
д/н
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним
транспортом вiдповiдно до видiв робiт, визначених Законом
України "Про автомобiльний транспорт"

АВ №
535271

27.04.2010

Опис

Мiнiстерство
транспорту Необмежена
та зв'язку

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї (дозволу): Строк дiї лiцензiї
необмежений

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику
та/або учаснику (від загальної
кількості)

Фонд державного майна

00032945

08112Україна м. Київ, вул.
Садова, б. 3

0

Акцiонерна компанiя "Авто"

0000000000

01004Україна м. Київ вул.
Червоноармiйська, б. 15

0

Органiзацiя орендарiв
Черкаського обласного
орендного пiдприємтсва
"Автосервiс"

0000000000

18000Україна м. Черкаси
вул. Нечуя-Левицького, б.
24/1

0

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику
та/або учаснику (від загальної
кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дирда Володимир Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НЕ 301268 04.06.2003 Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
4) рік народження**

1959
5) освіта**
Київський автодорожнiй iнститут, iнженер-економiст
6) стаж роботи (років)**
40.4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО" - виконуючий обов'язки генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.09.2007 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи Згiдно Статуту ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО".
Генеральний директор є членом дирекцiї, що є виконавчим органом Товариства, який здiйснює
керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Згiдно Статуту Генеральний директор одноособово:
дiє без довiреностi вiд iменi Товариства i репрезентує його в Українi та за кордоном в межах своїх
повноважень; забезпечує виконання рiшень Загальних Зборiв Акцiонерiв, Наглядової Ради та
Дирекцiї; має право першого пiдпису всiх фiнансових документiв Товариства; приймає на роботу
та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства у межах затвердженого штатного розпису, застосовує
до них заходи заохочення i накладає стягнення. Генеральний директор має право призначати
Заступникiв генерального директора, що не є членами Дирекцiї, з покладенням на них виконання
окремих органiзацiйно-розпорядчих функцiй без права дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi;
пiдписує позовнi заяви, скарги, клопотання та iншi процесуальнi документи; пiдписує листи та
заяви вiд iменi Товариства; органiзацiя дiловодства i документообiгу у Товариствi; вчиняє дiї вiд
iменi Товариства у випадках, коли чинним законодавством України не дозволяється подвiйне
представництво. Разом з членом Дирекцiї – головним бухгалтером: укладає правочини (договори,
контракти), та додатковi угоди до них, зокрема: договори (контракти) щодо придбання основних
засобiв на суму, що не перевищує 30 000 (тридцять тисяч) гривень з одним контрагентом протягом
мiсяця; правочини щодо надання послуг з сервiсного обслуговування за умови стовiдсоткової
передплати, загальна вартiсть кожного з яких не перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; правочини щодо продажу
товарних транспортних засобiв та/або запасних частин по цiнi не нижче їх собiвартостi та за умови
стовiдсоткової передплати, загальна сума (цiна) кожного з яких не перевищує 10 (десять) вiдсоткiв
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; iншi
правочини, прийняття рiшення про укладення яких не вiднесено згiдно з цим Статутом до
компетенцiї Загальних зборiв або Наглядової Ради; правочини на виконання вiдповiдного рiшення
Наглядової Ради або Загальних Зборiв Акцiонерiв, прийнятого у межах їх компетенцiї; акти
приймання передачi виконаних робiт/наданих послуг на виконання укладених договорiв,
контрактiв; пiдписує довiреностi; видає накази та розпорядження, обов'язковi для всiх працiвникiв,
окрiм наказiв по особовому складу; розробляє щорiчний кошторис; розробляє та затверджує
поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства та забезпечує їх
реалiзацiю; затверджує цiни на продукцiю i тарифи на послуги Товариства; затверджує нормативнi
акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами i фiлiями Товариства; встановлює основнi
показники виробничо-господарської дiяльностi, економiчнi нормативи, iншi нормативи та вимоги
щодо структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує плани структурних пiдроздiлiв Товариства
та звiти про їх виконання; органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
розробляє та узгоджує проект колективного договору (з урахуванням рекомендацiй Наглядової
Ради), укладення, внесення змiн та виконання колективного договору; забезпечує проведення
аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу уповноважених осiб або органiв
управлiння Товариства; здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи
Товариства згiдно з чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства.

Розмiр виплаченої винагороди 108744,74 грн. Загальний стаж роботи - 40,4 рокiв. Перелiк
попереднiх посад, якi особа займала протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Змiн у
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Овчаренко Свiтлана Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НС 935401 29.12.2000 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкськiй областi
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування, бухгалтер
6) стаж роботи (років)**
34.9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО" - в.о. головного бухгалтера.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2004 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом, а саме: разом з генеральним
директором : укладає правочини (договори, контракти), та додатковi угоди до них, зокрема:
договори (контракти) щодо придбання основних засобiв на суму, що не перевищує 30 000
(тридцять тисяч) гривень з одним контрагентом протягом мiсяця; правочини щодо надання послуг
з сервiсного обслуговування за умови стовiдсоткової передплати, загальна вартiсть кожного з яких
не перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства; правочини щодо продажу товарних транспортних засобiв та/або
запасних частин по цiнi не нижче їх собiвартостi та за умови стовiдсоткової передплати, загальна
сума (цiна) кожного з яких не перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; iншi правочини, прийняття рiшення про
укладення яких не вiднесено згiдно з цим Статутом до компетенцiї Загальних зборiв або
Наглядової Ради; правочини на виконання вiдповiдного рiшення Наглядової Ради або Загальних
Зборiв Акцiонерiв, прийнятого у межах їх компетенцiї; акти приймання передачi виконаних
робiт/наданих послуг на виконання укладених договорiв, контрактiв; пiдписує довiреностi; видає
накази та розпорядження, обов'язковi для всiх працiвникiв, окрiм наказiв по особовому складу;
розробляє щорiчний кошторис; розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i
оперативнi завдання Товариства та забезпечує їх реалiзацiю; затверджує цiни на продукцiю i
тарифи на послуги Товариства; затверджує нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж
пiдроздiлами i фiлiями Товариства; встановлює основнi показники виробничо-господарської

дiяльностi, економiчнi нормативи, iншi нормативи та вимоги щодо структурних пiдроздiлiв
Товариства, затверджує плани структурних пiдроздiлiв Товариства та звiти про їх виконання;
органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; розробляє та узгоджує проект
колективного договору (з урахуванням рекомендацiй Наглядової Ради), укладення, внесення змiн
та виконання колективного договору; забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi
Товариства на вимогу уповноважених осiб або органiв управлiння Товариства; здiйснює iншi
функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства згiдно з чинним
законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства. . Винагорода в грошовiй та в
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента - 70704,60 грн. Змiн у персональному складi
посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 34,9 роки. Перелiк попереднiх посад, якi
особа обiймала протягос останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер. Посадова особа не працює та
не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Васадзе Вахтанг Тарiелович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 127347 22.05.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища. Київський Нацiональний Унiверситет iм. Т. Шевченка, (2001) iнститут мiждународних
вiдносин, магiстр мiжнародних вiдносин.
6) стаж роботи (років)**
14.5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Фалькон-АВТО" - генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2012 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО" та
Положенням про наглядову раду ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО"а саме: органiзовує її роботу, скликає
засiдання Наглядової Ради та головує на них, вiдкриває Загальнi Збори Акцiонерiв, органiзовує
обрання секретаря Загальних Зборiв Акцiонерiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi
Положенням про Наглядову Раду. Голова Наглядової Ради має наступнi повноваження: укладає
контракт (трудовий договiр) з Генеральним директором Товариства; органiзує роботу Наглядової
Ради, зокрема, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, визначає порядок денний
засiдань Наглядової Ради та забезпечує членiв Наглядової Ради необхiдною iнформацiєю та
матерiалами; запрошує для участi у засiданнi Наглядової Ради осiб, що не входять до складу
Наглядової Ради; пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами

Товариства; вiдкриває Загальнi Збори Акцiонерiв та головує на них, якщо рiшенням Наглядової
Ради або Загальних Зборiв Акцiонерiв не призначено iншу особу для Головування на Загальних
Зборах Акцiонерiв або така особа не змогла взяти участь у Загальних Зборах Акцiонерiв;
органiзовує заочне голосування (голосування методом опитування); пiдписує листи, протоколи та
iншi документи Наглядової Ради; забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової Ради та засвiдчує
копiї або витяги з них; забезпечує надання копiй та витягiв з протоколiв Наглядової Ради членам
Наглядової Ради та iншим заiнтересованим особам; забезпечує облiк кореспонденцiї, яка
адресована Наглядовiй Радi, та органiзує пiдготовку вiдповiдей; вiд iменi Наглядової Ради:
встановлює основнi показники виробничо-господарської дiяльностi, економiчнi нормативи, iншi
нормативи та вимоги щодо господарської дiяльностi Товариства; визначає склад i обсяг
вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства, порядок її захисту; розглядає звiти
Генерального директора; погоджує призначення та звiльнення працiвникiв Товариства за
посадами: Заступника генерального директора, керiвникiв пiдроздiлiв (працiвникiв) по роботi з
персоналом, керiвникiв пiдроздiлiв до функцiональних обов„язкiв яких вiднесено вирiшення
питань щодо реалiзацiї автомобiлiв, запчастин, та керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства.
за рiшенням Наглядової Ради пiдписує необхiднi документи щодо обрання, припинення
повноважень Генерального директора, члена Дирекцiї – головного бухгалтера або обрання особи,
яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора, члена Дирекцiї – головного
бухгалтера; може додатково мати iншi права (повноваження) вiдповiдно до Положення про
Наглядову Раду. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
загальний стаж роботи - 14,5 рокiв. Перелiк попереднi посад, якi особа обiймала протягом останнiх
п'яти рокiв: Генеральний директор товариства, генеральний директор фiлiалу. Згоди посадової
особи на розкриття iнформацiї, щодо перелiку посад на будь-яких iнших пiдприємствах не
отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Козiс Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 183291 14.05.1996 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища. Нацiональна академiя державного управлiння при Президентовi україни (2006) - управлiння
суспiльним розвитком Київський полiтехнiчний iнститут (1983) - автоматизоване управлiння
технологiчнии процесами.
6) стаж роботи (років)**
37.7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" - Голова правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2012 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО" та
Положенням про наглядову раду ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО", бере участь у засiданнях Наглядової
Ради з вирiшення наступних питань: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм зазначених в п. 10.4. цього Статуту;
пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв; затвердження тексту повiдомлення про
проведення Загальних Зборiв Акцiонерiв; прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами Позачергових Загальних
Зборiв Акцiонерiв, затвердження проектiв рiшень Загальних Зборiв Акцiонерiв та форми i тексту
бюлетеня для голосування на Загальних Зборах Акцiонерiв; прийняття рiшення про проведення
Рiчних та Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках,
встановлених чинним законодавством України; прийняття рiшення про продаж ранiше
викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних
паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй,
цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у порядку, передбаченому Законом України
«Про акцiонернi Товариства»; обрання та припинення повноважень (звiльнення) Генерального
директора та члена Дирекцiї – головного бухгалтера; призначення Генерального директора у разi
настання обставин, передбачених п. 12.10. даного Статуту; прийняття рiшення про вiдсторонення
Генерального директора та/або члена Дирекцiї – головного бухгалтера вiд роботи з пiдстав,
передбачених трудовим законодавством; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме
повноваження Генерального директора та/або члена Дирекцiї – головного бухгалтера;
затвердження умов контрактiв (трудових договорiв) з Генеральним директором та членом
Дирекцiї – головним бухгалтером, встановлення розмiру їх винагороди; визначення особи,
уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства контракти (трудовi договори) з Генеральним
директором та членом Дирекцiї – головним бухгалтером; обрання реєстрацiйної комiсiї, за
винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; обрання Голови i секретаря
Загальних Зборiв Акцiонерiв; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у
межах граничного строку, визначеного п. 6.5. даного Статуту; визначення дати складення перелiку
Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв Акцiонерiв та мають
право на участь у Загальних Зборах Акцiонерiв; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї
Наглядової Ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», в разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшень у зв‟язку з
розмiщенням акцiй, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатiв реалiзацiї
Акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються для приватного
розмiщення; прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення акцiй; затвердження
результатiв розмiщення акцiй та звiту про результати розмiщення акцiй; прийняття рiшення про
залучення андерайтера; затвердження грошової оцiнки майна, що вноситься в рахунок оплати
акцiй; затвердження рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв Товариства, а також змiн до них; визначення
основних принципiв маркетингової та iнвестицiйної дiяльностi, а також визначення
iнформацiйної, технiчної, кадрової i цiнової полiтики Товариства; iнiцiювання проведення
позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,
розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною
Комiсiєю, та висновкiв аудитора; визначення ймовiрностi визнання Товариства
неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi
внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна
Товариства (суб‟єкта оцiночної дiяльностi) та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну)
депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,

встановлення розмiр у оплати його послуг; надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання
належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет
акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»; визначення умов оплати
працi керiвних працiвникiв Товариства i його структурних пiдроздiлiв; прийняття рiшення про
використання Резервного капiталу Товариства та контроль використання Резервного капiталу
Товариства; затвердження рiчних планiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i
внесення змiн до них, розгляд звiтiв виконавчого органу Товариства про виконання планiв;
здiйснення контролю за дiями Генерального директора щодо реалiзацiї ним iнвестицiйної,
технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг; визначення
уповноважених осiб для отримання iнформацiї, що мiститься в реєстрi власникiв iменних цiнних
паперiв, та обсяг iнформацiї, яка може вимагатися вказаними особами вiд iменi Товариства;
затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, його фiлiй та
представництв, та системи оплати працi, у тому числi положень про систему оплати працi;
погодження колективного договору; надання Генеральному директору рекомендацiй з питань
розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi
рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; обрання та припинення повноважень Голови та
секретаря Наглядової Ради; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових
групах та iнших об'єднаннях, про заснування, участь та припинення юридичних осiб та iнших
суб‟єктiв господарювання, включаючи, заснування (участь у заснуваннi) або лiквiдацiю
пiдприємницьких товариств, затвердження їх статутiв; вступ Товариства до господарських
об‟єднань або вихiд з них, збiльшення або зменшення участi у статутному капiталi господарських
товариств. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч)
гривень з одним контрагентом, за виключенням правочинiв, визначених у абз. а)-в) п.п. 1. п.12.6.2.
Статуту, але в будь-якому випадку не перевищує 25 (двадцять п‟ять) вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; прийняття рiшення про
вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, у випадках передбачених чинним
законодавством України; призначення представникiв Товариства для участi в роботi органiв
управлiння пiдприємницьких товариств або господарських об‟єднань, акцiями (частками, паями)
яких володiє Товариство, або учасником (членом, акцiонером) яких є Товариство; прийняття
рiшення про створення та лiквiдацiю (закриття) фiлiй, вiдкриття та закриття представництв та
iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про них, прийняття рiшення змiну
найменування дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх статутiв, про реорганiзацiю та лiквiдацiю
дочiрнiх пiдприємств; прийняття рiшення щодо iндексацiї, списання, лiквiдацiї основних фондiв
Товариства, за винятком малоцiнних необоротних матерiальних активiв; прийняття рiшення з
питань погiршення (зменшення), полiпшення прав Товариства щодо землекористування та прав
власностi на майно (об'єкти нерухомостi, тощо), а також внесення змiн у документацiю щодо цих
прав; прийняття рiшення про реконструкцiю, перепланування, капiтальний ремонт будiвель та
споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його фiлiй;
прийняття рiшення про оренду, заставу, iпотеку, вiдчуження (продаж, мiна, дарування тощо)
безоплатну передачу в користування, передачу в управлiння основних засобiв та нерухомого
майна; прийняття рiшення про придбання основних засобiв на суму, що становить або перевищує
30 000 (тридцять тисяч) гривень з одним контрагентом та нерухомого майна, у тому числi
земельних дiлянок,незалежно вiд суми; прийняття рiшення про укладення договорiв (вчинення
правочинiв) та вчинення iнших дiй щодо залучення кредитних коштiв як в нацiональнiй, так i в
будь-якiй iноземнiй валютi, надання в позику грошових коштiв, надання поворотної фiнансової
допомоги, вiдкриття та закриття рахункiв у банкiвських установах в нацiональнiй та/або будь-якiй
iноземнiй валютi; прийняття рiшення про укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо
спiльної (сумiсної) дiяльностi iз залученням основних засобiв Товариства, договорiв простого
товариства тощо; прийняття рiшення про вчинення правочинiв та iнших дiй щодо придбання,
оренди, вiдчуження (продаж, мiна, дарування, передача в управлiння тощо) майнових,
корпоративних прав (акцiй, часток), iнших пайових цiнних паперiв, прав на об‟єкти
iнтелектуальної власностi; прийняття без обмежень iнших рiшень та здiйснення без обмежень

iнших дiй щодо представництва iнтересiв Акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних Зборiв
Акцiонерiв; прийняття рiшення про утворення комiтетiв Наглядової Ради, обрання
корпоративного секретаря; розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу
(видiлу, перетворення) Товариства, пiдготовка для Акцiонерiв пояснень до них; обрання
(затвердження) фондової бiржi (фондових бiрж); прийняття рiшення про укладення
зовнiшньоекономiчних контрактiв; вирiшення iнших питань, що належать до виключної
компетенцiї Наглядової Ради згiдно з цим Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй
формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за
звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
емiтента не має. Загальний стаж роботи - 37,7 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала
протягом останнiх п;яти рокiв: Голова правлiння, Перший вiце-президент. Згоди посадової особи
на розкриття iнформацiї, щодо перелiку посад на будь-яких iнших пiдприємствах не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Васадзе Нiна Тарiелiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 735697 29.03.2006 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1985
5) освіта**
Вища. Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Шевченка - мiжнароднi економiчнi вiдносини.
6) стаж роботи (років)**
12.5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Автокапiтал" фiнансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2012 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО" та
Положенням про наглядову раду ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО", бере участь у засiданнях Наглядової
Ради з вирiшення наступних питань: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм зазначених в п. 10.4. цього Статуту;
пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв; затвердження тексту повiдомлення про
проведення Загальних Зборiв Акцiонерiв; прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами Позачергових Загальних
Зборiв Акцiонерiв, затвердження проектiв рiшень Загальних Зборiв Акцiонерiв та форми i тексту
бюлетеня для голосування на Загальних Зборах Акцiонерiв; прийняття рiшення про проведення
Рiчних та Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках,
встановлених чинним законодавством України; прийняття рiшення про продаж ранiше
викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних

паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй,
цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у порядку, передбаченому Законом України
«Про акцiонернi Товариства»; обрання та припинення повноважень (звiльнення) Генерального
директора та члена Дирекцiї – головного бухгалтера; призначення Генерального директора у разi
настання обставин, передбачених п. 12.10. даного Статуту; прийняття рiшення про вiдсторонення
Генерального директора та/або члена Дирекцiї – головного бухгалтера вiд роботи з пiдстав,
передбачених трудовим законодавством; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме
повноваження Генерального директора та/або члена Дирекцiї – головного бухгалтера;
затвердження умов контрактiв (трудових договорiв) з Генеральним директором та членом
Дирекцiї – головним бухгалтером, встановлення розмiру їх винагороди; визначення особи,
уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства контракти (трудовi договори) з Генеральним
директором та членом Дирекцiї – головним бухгалтером; обрання реєстрацiйної комiсiї, за
винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; обрання Голови i секретаря
Загальних Зборiв Акцiонерiв; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у
межах граничного строку, визначеного п. 6.5. даного Статуту; визначення дати складення перелiку
Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв Акцiонерiв та мають
право на участь у Загальних Зборах Акцiонерiв; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї
Наглядової Ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», в разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшень у зв‟язку з
розмiщенням акцiй, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатiв реалiзацiї
Акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються для приватного
розмiщення; прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення акцiй; затвердження
результатiв розмiщення акцiй та звiту про результати розмiщення акцiй; прийняття рiшення про
залучення андерайтера; затвердження грошової оцiнки майна, що вноситься в рахунок оплати
акцiй; затвердження рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв Товариства, а також змiн до них; визначення
основних принципiв маркетингової та iнвестицiйної дiяльностi, а також визначення
iнформацiйної, технiчної, кадрової i цiнової полiтики Товариства; iнiцiювання проведення
позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,
розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною
Комiсiєю, та висновкiв аудитора; визначення ймовiрностi визнання Товариства
неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi
внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна
Товариства (суб‟єкта оцiночної дiяльностi) та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну)
депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiр у оплати його послуг; надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання
належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет
акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»; визначення умов оплати
працi керiвних працiвникiв Товариства i його структурних пiдроздiлiв; прийняття рiшення про
використання Резервного капiталу Товариства та контроль використання Резервного капiталу
Товариства; затвердження рiчних планiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i
внесення змiн до них, розгляд звiтiв виконавчого органу Товариства про виконання планiв;
здiйснення контролю за дiями Генерального директора щодо реалiзацiї ним iнвестицiйної,
технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг; визначення
уповноважених осiб для отримання iнформацiї, що мiститься в реєстрi власникiв iменних цiнних
паперiв, та обсяг iнформацiї, яка може вимагатися вказаними особами вiд iменi Товариства;
затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, його фiлiй та
представництв, та системи оплати працi, у тому числi положень про систему оплати працi;
погодження колективного договору; надання Генеральному директору рекомендацiй з питань
розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi
рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; обрання та припинення повноважень Голови та

секретаря Наглядової Ради; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових
групах та iнших об'єднаннях, про заснування, участь та припинення юридичних осiб та iнших
суб‟єктiв господарювання, включаючи, заснування (участь у заснуваннi) або лiквiдацiю
пiдприємницьких товариств, затвердження їх статутiв; вступ Товариства до господарських
об‟єднань або вихiд з них, збiльшення або зменшення участi у статутному капiталi господарських
товариств. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч)
гривень з одним контрагентом, за виключенням правочинiв, визначених у абз. а)-в) п.п. 1. п.12.6.2.
Статуту, але в будь-якому випадку не перевищує 25 (двадцять п‟ять) вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; прийняття рiшення про
вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, у випадках передбачених чинним
законодавством України; призначення представникiв Товариства для участi в роботi органiв
управлiння пiдприємницьких товариств або господарських об‟єднань, акцiями (частками, паями)
яких володiє Товариство, або учасником (членом, акцiонером) яких є Товариство; прийняття
рiшення про створення та лiквiдацiю (закриття) фiлiй, вiдкриття та закриття представництв та
iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про них, прийняття рiшення змiну
найменування дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх статутiв, про реорганiзацiю та лiквiдацiю
дочiрнiх пiдприємств; прийняття рiшення щодо iндексацiї, списання, лiквiдацiї основних фондiв
Товариства, за винятком малоцiнних необоротних матерiальних активiв; прийняття рiшення з
питань погiршення (зменшення), полiпшення прав Товариства щодо землекористування та прав
власностi на майно (об'єкти нерухомостi, тощо), а також внесення змiн у документацiю щодо цих
прав; прийняття рiшення про реконструкцiю, перепланування, капiтальний ремонт будiвель та
споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його фiлiй;
прийняття рiшення про оренду, заставу, iпотеку, вiдчуження (продаж, мiна, дарування тощо)
безоплатну передачу в користування, передачу в управлiння основних засобiв та нерухомого
майна; прийняття рiшення про придбання основних засобiв на суму, що становить або перевищує
30 000 (тридцять тисяч) гривень з одним контрагентом та нерухомого майна, у тому числi
земельних дiлянок,незалежно вiд суми; прийняття рiшення про укладення договорiв (вчинення
правочинiв) та вчинення iнших дiй щодо залучення кредитних коштiв як в нацiональнiй, так i в
будь-якiй iноземнiй валютi, надання в позику грошових коштiв, надання поворотної фiнансової
допомоги, вiдкриття та закриття рахункiв у банкiвських установах в нацiональнiй та/або будь-якiй
iноземнiй валютi; прийняття рiшення про укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо
спiльної (сумiсної) дiяльностi iз залученням основних засобiв Товариства, договорiв простого
товариства тощо; прийняття рiшення про вчинення правочинiв та iнших дiй щодо придбання,
оренди, вiдчуження (продаж, мiна, дарування, передача в управлiння тощо) майнових,
корпоративних прав (акцiй, часток), iнших пайових цiнних паперiв, прав на об‟єкти
iнтелектуальної власностi; прийняття без обмежень iнших рiшень та здiйснення без обмежень
iнших дiй щодо представництва iнтересiв Акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних Зборiв
Акцiонерiв; прийняття рiшення про утворення комiтетiв Наглядової Ради, обрання
корпоративного секретаря; розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу
(видiлу, перетворення) Товариства, пiдготовка для Акцiонерiв пояснень до них; обрання
(затвердження) фондової бiржi (фондових бiрж); прийняття рiшення про укладення
зовнiшньоекономiчних контрактiв; вирiшення iнших питань, що належать до виключної
компетенцiї Наглядової Ради згiдно з цим Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй
формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за
звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
емiтента не має. Загальний стаж роботи - 12,5 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала
протягом останнiх п'яти рокiв: фiнансовий директор. Згоди посадової особи на розкриття
iнформацiї, щодо перелiку посад на будь-яких iнших пiдприємствах не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бей Наталiя Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 172271 06.07.1999 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища, Сумський Державний аграрний унiверситет - 1999 р. менеджмент органiзацiй
6) стаж роботи (років)**
16.11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань та
меркетингових комунiкацiй.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2012 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО" та
Положенням про наглядову раду ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО" бере участь у засiданнях Наглядової
Ради з вирiшення наступних питань: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм зазначених в п. 10.4. цього Статуту;
пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв; затвердження тексту повiдомлення про
проведення Загальних Зборiв Акцiонерiв; прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами Позачергових Загальних
Зборiв Акцiонерiв, затвердження проектiв рiшень Загальних Зборiв Акцiонерiв та форми i тексту
бюлетеня для голосування на Загальних Зборах Акцiонерiв; прийняття рiшення про проведення
Рiчних та Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках,
встановлених чинним законодавством України; прийняття рiшення про продаж ранiше
викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних
паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй,
цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у порядку, передбаченому Законом України
«Про акцiонернi Товариства»; обрання та припинення повноважень (звiльнення) Генерального
директора та члена Дирекцiї – головного бухгалтера; призначення Генерального директора у разi
настання обставин, передбачених п. 12.10. даного Статуту; прийняття рiшення про вiдсторонення
Генерального директора та/або члена Дирекцiї – головного бухгалтера вiд роботи з пiдстав,
передбачених трудовим законодавством; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме
повноваження Генерального директора та/або члена Дирекцiї – головного бухгалтера;
затвердження умов контрактiв (трудових договорiв) з Генеральним директором та членом
Дирекцiї – головним бухгалтером, встановлення розмiру їх винагороди; визначення особи,
уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства контракти (трудовi договори) з Генеральним
директором та членом Дирекцiї – головним бухгалтером; обрання реєстрацiйної комiсiї, за
винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; обрання Голови i секретаря
Загальних Зборiв Акцiонерiв; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у

межах граничного строку, визначеного п. 6.5. даного Статуту; визначення дати складення перелiку
Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв Акцiонерiв та мають
право на участь у Загальних Зборах Акцiонерiв; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї
Наглядової Ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», в разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшень у зв‟язку з
розмiщенням акцiй, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатiв реалiзацiї
Акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються для приватного
розмiщення; прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення акцiй; затвердження
результатiв розмiщення акцiй та звiту про результати розмiщення акцiй; прийняття рiшення про
залучення андерайтера; затвердження грошової оцiнки майна, що вноситься в рахунок оплати
акцiй; затвердження рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв Товариства, а також змiн до них; визначення
основних принципiв маркетингової та iнвестицiйної дiяльностi, а також визначення
iнформацiйної, технiчної, кадрової i цiнової полiтики Товариства; iнiцiювання проведення
позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,
розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною
Комiсiєю, та висновкiв аудитора; визначення ймовiрностi визнання Товариства
неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi
внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна
Товариства (суб‟єкта оцiночної дiяльностi) та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну)
депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiр у оплати його послуг; надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання
належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет
акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»; визначення умов оплати
працi керiвних працiвникiв Товариства i його структурних пiдроздiлiв; прийняття рiшення про
використання Резервного капiталу Товариства та контроль використання Резервного капiталу
Товариства; затвердження рiчних планiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i
внесення змiн до них, розгляд звiтiв виконавчого органу Товариства про виконання планiв;
здiйснення контролю за дiями Генерального директора щодо реалiзацiї ним iнвестицiйної,
технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг; визначення
уповноважених осiб для отримання iнформацiї, що мiститься в реєстрi власникiв iменних цiнних
паперiв, та обсяг iнформацiї, яка може вимагатися вказаними особами вiд iменi Товариства;
затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, його фiлiй та
представництв, та системи оплати працi, у тому числi положень про систему оплати працi;
погодження колективного договору; надання Генеральному директору рекомендацiй з питань
розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi
рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; обрання та припинення повноважень Голови та
секретаря Наглядової Ради; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових
групах та iнших об'єднаннях, про заснування, участь та припинення юридичних осiб та iнших
суб‟єктiв господарювання, включаючи, заснування (участь у заснуваннi) або лiквiдацiю
пiдприємницьких товариств, затвердження їх статутiв; вступ Товариства до господарських
об‟єднань або вихiд з них, збiльшення або зменшення участi у статутному капiталi господарських
товариств. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч)
гривень з одним контрагентом, за виключенням правочинiв, визначених у абз. а)-в) п.п. 1. п.12.6.2.
Статуту, але в будь-якому випадку не перевищує 25 (двадцять п‟ять) вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; прийняття рiшення про
вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, у випадках передбачених чинним
законодавством України; призначення представникiв Товариства для участi в роботi органiв
управлiння пiдприємницьких товариств або господарських об‟єднань, акцiями (частками, паями)
яких володiє Товариство, або учасником (членом, акцiонером) яких є Товариство; прийняття
рiшення про створення та лiквiдацiю (закриття) фiлiй, вiдкриття та закриття представництв та
iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про них, прийняття рiшення змiну

найменування дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх статутiв, про реорганiзацiю та лiквiдацiю
дочiрнiх пiдприємств; прийняття рiшення щодо iндексацiї, списання, лiквiдацiї основних фондiв
Товариства, за винятком малоцiнних необоротних матерiальних активiв; прийняття рiшення з
питань погiршення (зменшення), полiпшення прав Товариства щодо землекористування та прав
власностi на майно (об'єкти нерухомостi, тощо), а також внесення змiн у документацiю щодо цих
прав; прийняття рiшення про реконструкцiю, перепланування, капiтальний ремонт будiвель та
споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його фiлiй;
прийняття рiшення про оренду, заставу, iпотеку, вiдчуження (продаж, мiна, дарування тощо)
безоплатну передачу в користування, передачу в управлiння основних засобiв та нерухомого
майна; прийняття рiшення про придбання основних засобiв на суму, що становить або перевищує
30 000 (тридцять тисяч) гривень з одним контрагентом та нерухомого майна, у тому числi
земельних дiлянок,незалежно вiд суми; прийняття рiшення про укладення договорiв (вчинення
правочинiв) та вчинення iнших дiй щодо залучення кредитних коштiв як в нацiональнiй, так i в
будь-якiй iноземнiй валютi, надання в позику грошових коштiв, надання поворотної фiнансової
допомоги, вiдкриття та закриття рахункiв у банкiвських установах в нацiональнiй та/або будь-якiй
iноземнiй валютi; прийняття рiшення про укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо
спiльної (сумiсної) дiяльностi iз залученням основних засобiв Товариства, договорiв простого
товариства тощо; прийняття рiшення про вчинення правочинiв та iнших дiй щодо придбання,
оренди, вiдчуження (продаж, мiна, дарування, передача в управлiння тощо) майнових,
корпоративних прав (акцiй, часток), iнших пайових цiнних паперiв, прав на об‟єкти
iнтелектуальної власностi; прийняття без обмежень iнших рiшень та здiйснення без обмежень
iнших дiй щодо представництва iнтересiв Акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних Зборiв
Акцiонерiв; прийняття рiшення про утворення комiтетiв Наглядової Ради, обрання
корпоративного секретаря; розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу
(видiлу, перетворення) Товариства, пiдготовка для Акцiонерiв пояснень до них; обрання
(затвердження) фондової бiржi (фондових бiрж); прийняття рiшення про укладення
зовнiшньоекономiчних контрактiв; вирiшення iнших питань, що належать до виключної
компетенцiї Наглядової Ради згiдно з цим Статутом. . Винагорода в грошовiй та в натуральнiй
формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за
звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
емiтента не має. Загальний стаж роботи - 16,11 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiйиала
протягом останнiх п'яти рокiв: Застурпник Голови Правлiння. Згоди посадової особи на розкриття
iнформацiї, щодо перелiку посад на будь-яких iнших пiдприємствах не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сенюта Iгор Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 272478 29.06.1996 Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища. Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Шевченка (2006), спецiальнiсть: правознавство
6) стаж роботи (років)**

11.5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ «Українська автомобiльна корпорацiя», Начальник департаменту майнових прав
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2012 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО" та
Положенням про наглядову раду ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО" бере участь у засiданнях Наглядової
Ради з вирiшення наступних питань: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм зазначених в п. 10.4. цього Статуту;
пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв; затвердження тексту повiдомлення про
проведення Загальних Зборiв Акцiонерiв; прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами Позачергових Загальних
Зборiв Акцiонерiв, затвердження проектiв рiшень Загальних Зборiв Акцiонерiв та форми i тексту
бюлетеня для голосування на Загальних Зборах Акцiонерiв; прийняття рiшення про проведення
Рiчних та Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках,
встановлених чинним законодавством України; прийняття рiшення про продаж ранiше
викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних
паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй,
цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у порядку, передбаченому Законом України
«Про акцiонернi Товариства»; обрання та припинення повноважень (звiльнення) Генерального
директора та члена Дирекцiї – головного бухгалтера; призначення Генерального директора у разi
настання обставин, передбачених п. 12.10. даного Статуту; прийняття рiшення про вiдсторонення
Генерального директора та/або члена Дирекцiї – головного бухгалтера вiд роботи з пiдстав,
передбачених трудовим законодавством; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме
повноваження Генерального директора та/або члена Дирекцiї – головного бухгалтера;
затвердження умов контрактiв (трудових договорiв) з Генеральним директором та членом
Дирекцiї – головним бухгалтером, встановлення розмiру їх винагороди; визначення особи,
уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства контракти (трудовi договори) з Генеральним
директором та членом Дирекцiї – головним бухгалтером; обрання реєстрацiйної комiсiї, за
винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; обрання Голови i секретаря
Загальних Зборiв Акцiонерiв; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у
межах граничного строку, визначеного п. 6.5. даного Статуту; визначення дати складення перелiку
Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв Акцiонерiв та мають
право на участь у Загальних Зборах Акцiонерiв; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї
Наглядової Ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», в разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшень у зв‟язку з
розмiщенням акцiй, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатiв реалiзацiї
Акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються для приватного
розмiщення; прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення акцiй; затвердження
результатiв розмiщення акцiй та звiту про результати розмiщення акцiй; прийняття рiшення про
залучення андерайтера; затвердження грошової оцiнки майна, що вноситься в рахунок оплати
акцiй; затвердження рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв Товариства, а також змiн до них; визначення
основних принципiв маркетингової та iнвестицiйної дiяльностi, а також визначення
iнформацiйної, технiчної, кадрової i цiнової полiтики Товариства; iнiцiювання проведення
позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,
розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною
Комiсiєю, та висновкiв аудитора; визначення ймовiрностi визнання Товариства

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi
внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна
Товариства (суб‟єкта оцiночної дiяльностi) та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну)
депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiр у оплати його послуг; надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання
належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет
акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»; визначення умов оплати
працi керiвних працiвникiв Товариства i його структурних пiдроздiлiв; прийняття рiшення про
використання Резервного капiталу Товариства та контроль використання Резервного капiталу
Товариства; затвердження рiчних планiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i
внесення змiн до них, розгляд звiтiв виконавчого органу Товариства про виконання планiв;
здiйснення контролю за дiями Генерального директора щодо реалiзацiї ним iнвестицiйної,
технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг; визначення
уповноважених осiб для отримання iнформацiї, що мiститься в реєстрi власникiв iменних цiнних
паперiв, та обсяг iнформацiї, яка може вимагатися вказаними особами вiд iменi Товариства;
затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, його фiлiй та
представництв, та системи оплати працi, у тому числi положень про систему оплати працi;
погодження колективного договору; надання Генеральному директору рекомендацiй з питань
розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi
рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; обрання та припинення повноважень Голови та
секретаря Наглядової Ради; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових
групах та iнших об'єднаннях, про заснування, участь та припинення юридичних осiб та iнших
суб‟єктiв господарювання, включаючи, заснування (участь у заснуваннi) або лiквiдацiю
пiдприємницьких товариств, затвердження їх статутiв; вступ Товариства до господарських
об‟єднань або вихiд з них, збiльшення або зменшення участi у статутному капiталi господарських
товариств. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч)
гривень з одним контрагентом, за виключенням правочинiв, визначених у абз. а)-в) п.п. 1. п.12.6.2.
Статуту, але в будь-якому випадку не перевищує 25 (двадцять п‟ять) вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; прийняття рiшення про
вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, у випадках передбачених чинним
законодавством України; призначення представникiв Товариства для участi в роботi органiв
управлiння пiдприємницьких товариств або господарських об‟єднань, акцiями (частками, паями)
яких володiє Товариство, або учасником (членом, акцiонером) яких є Товариство; прийняття
рiшення про створення та лiквiдацiю (закриття) фiлiй, вiдкриття та закриття представництв та
iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про них, прийняття рiшення змiну
найменування дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх статутiв, про реорганiзацiю та лiквiдацiю
дочiрнiх пiдприємств; прийняття рiшення щодо iндексацiї, списання, лiквiдацiї основних фондiв
Товариства, за винятком малоцiнних необоротних матерiальних активiв; прийняття рiшення з
питань погiршення (зменшення), полiпшення прав Товариства щодо землекористування та прав
власностi на майно (об'єкти нерухомостi, тощо), а також внесення змiн у документацiю щодо цих
прав; прийняття рiшення про реконструкцiю, перепланування, капiтальний ремонт будiвель та
споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його фiлiй;
прийняття рiшення про оренду, заставу, iпотеку, вiдчуження (продаж, мiна, дарування тощо)
безоплатну передачу в користування, передачу в управлiння основних засобiв та нерухомого
майна; прийняття рiшення про придбання основних засобiв на суму, що становить або перевищує
30 000 (тридцять тисяч) гривень з одним контрагентом та нерухомого майна, у тому числi
земельних дiлянок,незалежно вiд суми; прийняття рiшення про укладення договорiв (вчинення
правочинiв) та вчинення iнших дiй щодо залучення кредитних коштiв як в нацiональнiй, так i в
будь-якiй iноземнiй валютi, надання в позику грошових коштiв, надання поворотної фiнансової
допомоги, вiдкриття та закриття рахункiв у банкiвських установах в нацiональнiй та/або будь-якiй
iноземнiй валютi; прийняття рiшення про укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо

спiльної (сумiсної) дiяльностi iз залученням основних засобiв Товариства, договорiв простого
товариства тощо; прийняття рiшення про вчинення правочинiв та iнших дiй щодо придбання,
оренди, вiдчуження (продаж, мiна, дарування, передача в управлiння тощо) майнових,
корпоративних прав (акцiй, часток), iнших пайових цiнних паперiв, прав на об‟єкти
iнтелектуальної власностi; прийняття без обмежень iнших рiшень та здiйснення без обмежень
iнших дiй щодо представництва iнтересiв Акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних Зборiв
Акцiонерiв; прийняття рiшення про утворення комiтетiв Наглядової Ради, обрання
корпоративного секретаря; розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу
(видiлу, перетворення) Товариства, пiдготовка для Акцiонерiв пояснень до них; обрання
(затвердження) фондової бiржi (фондових бiрж); прийняття рiшення про укладення
зовнiшньоекономiчних контрактiв; вирiшення iнших питань, що належать до виключної
компетенцiї Наглядової Ради згiдно з цим Статутом. . Винагорода в грошовiй та в натуральнiй
формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за
звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
емiтента не має. Загальний стаж роботи - 11,5 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала
протягом останнiх п'яь рокiв: начальник департаменту майнових прав. Згоди посадової особи на
розкриття iнформацiї, щодо перелiку посад на будь-яких iнших пiдприємствах не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мохна Єгор Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 053992 26.09.1995 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища, Київський нацiональний торгово-економiчний унiверситет (2001), спецiальнiсть: облiк та
аудит.
6) стаж роботи (років)**
16.1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Начальник департаменту контролiнгу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.03.2011 3
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї в
межах повноважень, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї згiдно Статуту. Ревiзiйна Комiсiя
має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв та вимагати
скликання Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв. Члени Ревiзiйної Комiсiї мають право бути
присутнiми на Загальних Зборах Акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку
денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної Комiсiї мають право брати участь у

засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених Положенням про Ревiзiйну Комiсiю та
чинним законодавством України. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства проводиться Ревiзiйною Комiсiєю. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзiйної
Комiсiї, за рiшенням Загальних Зборiв Акцiонерiв, Наглядової Ради, виконавчого органу або на
вимогу Акцiонерiв (Акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками бiльше 10
вiдсоткiв простих акцiй Товариства. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок Акцiонерiв (Акцiонера), якi на
момент подання вимоги сукупно є власниками бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Ревiзiйна комiсiя приймає рiшення на своїх засiданнях з питань затвердження висновкiв по рiчних
звiтах та балансах, звiтiв за результатами здiйснених перевiрок та з iнших питань, вiднесених до
компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Голова Ревiзiйної Комiсiї вiдповiдає за пiдготовку протоколiв
засiдань Ревiзiйної Комiсiї, якi повиннi бути оформленi не пiзнiше 5 (п‟яти) робочих днiв з
моменту проведення вiдповiдного засiдання. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах
посадовiй особi емiтента не виплачувалась. На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСИ-АВТО" (протокол вiд 10
квiтня 2014 року), у зв'язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї, вiдбулись змiни складу
посадових осiб емiтента, припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Мохни Єгора
Григоровича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не
має. Загальний стаж роботи - 16,10 рокiв. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх
п'яти рокiв: фахiвець фiнансово-економiчного департаменту, Начальник Департаменту
контролiнгу, Заступник Голови Правлiння з сервiсу та торгiвлi запасними частинами. Згоди
посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо перелiку посад на будь-яких iнших пiдприємствах
не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вертiйова Антонiна Дмитрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 828982 25.06.1998 Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища. Київський торгово-економiчний iнститут (1981) , спецiальнiсть: товарознавство та
комерцiйна дiяльнiсть
6) стаж роботи (років)**
43.7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" - головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.04.2014 3 роки
9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Як член Ревiзiйної комiсiї, бере
участь у засiданнях Ревiзiйної комiсiї та здiйснює свою компетенцiю в межах повноважень.
Ревiзiйна Комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв
та вимагати скликання Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв. Члени Ревiзiйної Комiсiї мають
право бути присутнiми на Загальних Зборах Акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань
порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної Комiсiї мають право брати участь у
засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених Положенням про Ревiзiйну Комiсiю та
чинним законодавством України. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства проводиться Ревiзiйною Комiсiєю. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзiйної
Комiсiї, за рiшенням Загальних Зборiв Акцiонерiв, Наглядової Ради, виконавчого органу або на
вимогу Акцiонерiв (Акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками бiльше 10
вiдсоткiв простих акцiй Товариства. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок Акцiонерiв (Акцiонера), якi на
момент подання вимоги сукупно є власниками бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Ревiзiйна комiсiя приймає рiшення на своїх засiданнях з питань затвердження висновкiв по рiчних
звiтах та балансах, звiтiв за результатами здiйснених перевiрок та з iнших питань, вiднесених до
компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. . Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi
емiтента не виплачувалась. На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСИ-АВТО" (протокол вiд 10 квiтня 2014 року), у
зв'язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента,
Вертiйову Антонiну Дмитрiвну обрано Членом Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 43,7 рокiв.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер. Згоди
посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо перелiку посад на будь-яких iнших пiдприємствах
не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Уласенко Юлiя Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВК 617369 17.07.2016 Калiнiнським РВ Горлiвського МУ ГУМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища – Автомобiльно-дорожнiй iнститут Донецького нацiонального технiчного унiверситету
(2004), спецiальнiсть: економiка пiдприємства
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник iнформацiйно-аналiтичного вiддiлу АТ «Українська автомобiльна корпорацiя»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.04.2014 3

9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї в
межах повноважень, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї згiдно Статуту. Ревiзiйна Комiсiя
має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв та вимагати
скликання Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв. Члени Ревiзiйної Комiсiї мають право бути
присутнiми на Загальних Зборах Акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку
денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної Комiсiї мають право брати участь у
засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених Положенням про Ревiзiйну Комiсiю та
чинним законодавством України. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства проводиться Ревiзiйною Комiсiєю. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзiйної
Комiсiї, за рiшенням Загальних Зборiв Акцiонерiв, Наглядової Ради, виконавчого органу або на
вимогу Акцiонерiв (Акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками бiльше 10
вiдсоткiв простих акцiй Товариства. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок Акцiонерiв (Акцiонера), якi на
момент подання вимоги сукупно є власниками бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Ревiзiйна комiсiя приймає рiшення на своїх засiданнях з питань затвердження висновкiв по рiчних
звiтах та балансах, звiтiв за результатами здiйснених перевiрок та з iнших питань, вiднесених до
компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Голова Ревiзiйної Комiсiї вiдповiдає за пiдготовку протоколiв
засiдань Ревiзiйної Комiсiї, якi повиннi бути оформленi не пiзнiше 5 (п‟яти) робочих днiв з
моменту проведення вiдповiдного засiдання. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах
посадовiй особi емiтента не виплачувалась. На пiдставi рiшення Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСИ-АВТО" (протокол вiд 10 квiтня 2014 року), у
зв'язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї, на пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв ( протокол вiд 10 квiтня 2014 року), вiдбулась змiна складу посадових осiб емiтента:
Призначено Головою Ревiзiйної комiсiї Уласенко Юлiю Олександрiвну. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 12 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний аналiтик
департаменту контролiнгу АТ «Українська автомобiльна корпорацiя», начальник iнформацiйноаналiтичного вiддiлу АТ «Українська автомобiльна корпорацiя», начальник департаменту
контролiнгу АТ «Українська автомобiльна корпорацiя». Згоди посадової особи на розкриття
iнформацiї, щодо перелiку посад на будь-яких iнших пiдприємствах не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової особи
або повне найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний
директор

Дирда Володимир
Олександрович

НЕ 301268 04.06.2003
Соснiвським РВ УМВС України в
Черкаськiй областi

438

0.0623

438

0

0

0

Головний
бухгалтер

Овчаренко Свiтлана
Миколаївна

НС 935401 29.12.2000
Приднiпровським РВ УМВС
України в Черкськiй областi

30

0.0043

30

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Васадзе Вахтанг
Тарiелович

СН 127347 22.05.1997
Печерським РУ ГУ МВС України
в м. Києвi

2

0.0003

2

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Козiс Олександр
Миколайович

СН 183291 14.05.1996
Печерським РУ ГУ МВС України
в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Васадзе Нiна Тарiелiвна

МЕ 735697 29.03.2006
Печерським РУ ГУ МВС України
в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Бей Наталiя Олександрiвна

СО 172271 06.07.1999 Мiнським
РУ ГУ МВС України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Сенюта Iгор Васильович

КВ 272478 27.06.1996
Залiзничний РВ УМВС України у
Львiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Мохна Єгор Григорович

СН 053992 26.09.1995
Залiзничним РУ ГУ МВС України
в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Вертiйова Антонiна
Дмитрiвна

СН 828982 25.06.1998
Ленiнградським РУГУ МВС
України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

470

0.0669

470

0

0

0

Усього
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Кількість за видами акцій

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій

Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "Українська
автомобiльна корпорацiя"

03121566

01004 Україна Київська д/н
м. Київ Червоноармiйська,
15/2

666332

94.751

666332

0

0

0

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

666332

94.751

666332

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**
Усього

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

Кількість за видами акцій

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
10.04.2014
94.91
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
ВИРIШИЛИ: 1.1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: - Голови лiчильної комiсiї Вишемiрської Юлiї
Бронiславiвни; - Члена лiчильної комiсiї Гуменюк Ольги Степанiвни; -Члена лiчильної комiсiї Богомаз
Марини Володимирiвни. 2. Затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства. ВИРIШИЛИ: 2.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборiв: -Голова Зборiв
послiдовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборiв; -Слово для виступу з доповiддю
надається Головою Зборiв; -Час для виступу з доповiддю щодо кожного питання порядку денного
Зборiв – до 15 хвилин; -Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборiв проводиться пiсля надання
слова Головою Зборiв. Жоден з учасникiв Зборiв не має права виступати без дозволу Голови Зборiв; Час виступу в дебатах по доповiдi – до 5 хвилин; - Акцiонер (його представник) може виступати
тiльки з питання, яке обговорюється; -Час для вiдповiдей на запитання - до 5 хвилин; -Якщо
поставлене акцiонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання
порядку денного Зборiв, Голова Зборiв має право зняти таке питання акцiонера з розгляду взагалi або
перенести його обговорення до розгляду iнших питань порядку денного Зборiв; - Вiдповiдi на питання
акцiонерiв (їх представникiв) має право надавати як доповiдач, так i будь-яка iнша посадова
особа/спiвробiтник Товариства, до компетенцiї якої/якого належать поставленi питання; -Голова
Зборiв оголошує проект рiшення з питання порядку денного, що пiдготовлений Наглядовою Радою
Товариства; - Голосування проводиться з використанням бюлетенiв для голосування;-Свою згоду або
не згоду з рiшенням Зборiв акцiонери (їх представники) виражають шляхом зазначення вiдмiтки у
вiдповiднiй клiтинцi бюлетеня для голосування; - Переривання процесу голосування забороняється.
Пiд час голосування слово нiкому не надається; - Результати голосування пiдраховуються лiчильною
комiсiєю та оформлюються протоколами лiчильної комiсiї по кожному питанню порядку денного
Зборiв окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборiв оголошуються
пiсля їх пiдрахунку, але до завершення Зборiв; -Збори виконують свою роботу до закiнчення розгляду
усiх питань порядку денного Зборiв; -Через кожнi двi години безперервної роботи Зборiв - перерва 15
хвилин.3. Звiт Дирекцiї Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
ВИРIШИЛИ:3.1.Затвердити Звiт Дирекцiї Товариства за 2013 рiк. 4. Звiт Наглядової Ради Товариства
за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. ВИРIШИЛИ: 4.1. Затвердити Звiт
Наглядової Ради Товариства за 2013 рiк. 5. Звiт Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2013 рiк, прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства.
ВИРIШИЛИ: 5.1.Затвердити Звiт Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2013 рiк. 5.2. Затвердити висновки
Ревiзiйної Комiсiї Товариства. 6.Затвердження рiчного звiту Товариства, у тому числi фiнансової
звiтностi Товариства за 2013 рiк. ВИРIШИЛИ: 6.1. Затвердити рiчний звiт Товариства, у тому числi
фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк у складi: -Балансу Товариства станом на 31.12.2013 року; Звiту про фiнансовi результати Товариства за 2013 рiк. 7. Розподiл прибутку (визначення порядку
покриття збиткiв) за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2013 роцi. ВИРIШИЛИ: 7.1. Затвердити
наступний порядок розподiлу прибутку за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2013 роцi: Чистий
прибуток Товариства, що складає 83 тис. грн., направити: -до резервного фонду Товариства у розмiрi
5% вiд чистого прибутку Товариства, що складає 4 150 грн.-на розвиток статутної дiяльностi
Товариства у сумi 78 850 грн. 7.2. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. 8. Попереднє
схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. ВИРIШИЛИ:
8.1.Схвалити укладення Товариством протягом не бiльш нiж одного року з дати прийняття даного
рiшення наступних договорiв (контрактiв): -дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «ЗАЗ»
та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «ЗАЗ»
з АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» в особi ФIЛIЇ «АВТОЗАЗ-СЕРВIС» АТ
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» на загальну суму, що не перевищує 86 000 000,00
грн. (вiсiмдесят шiсть мiльйонiв гривень 00 копiйок); -дилерських договорiв поставки автомобiлiв
марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки
автомобiлiв марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не
перевищує 61 000 000,00 грн. (шiстдесят один мiльйон гривень 00 копiйок); -дилерських договорiв
поставки автомобiлiв марки «OPEL» та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських
договорiв поставки автомобiлiв марки «OPEL» ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму,

що не перевищує 13 000 000,00 грн. (тринадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок); -дилерських
договорiв поставки автомобiлiв марки «MERCEDES-BENZ» та/або додаткових угод до ранiше
укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «MERCEDES-BENZ» з ПрАТ
«АВТОКАПIТАЛ» на загальну суму, що не перевищує 30 000 000,00 грн. (тридцять мiльйонiв гривень
00 копiйок); -дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «KIA» та/або додаткових угод до
ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОНАВТО» на загальну суму, що не перевищує 56 000 000,00 грн. (п‟ятдесят шiсть мiльйонiв гривень 00
копiйок); -дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «CHERY» та/або додаткових угод до
ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «CHERY» з ТОВ «СI ЕЙ
АВТОМОТIВ» на загальну суму, що не перевищує 23 000 000,00 грн. (двадцять три мiльйони гривень
00 копiйок); -дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «LADA» та/або додаткових угод до
ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «LADA» з ПрАТ «ТОРГОВИЙ
ДIМ «УКРАВТОВАЗ» на загальну суму, що не перевищує 26 000 000,00 грн. (двадцять шiсть
мiльйонiв гривень 00 копiйок); -договорiв (контрактiв) купiвлi-продажу транспортних засобiв за
результатами участi у тендерах, що органiзовуються третiми особами на загальну суму, що не
перевищує 20 000 000,00 грн. (двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) по кожному тендеру;кредитних договорiв з фiнансовими установами на суму, що не перевищує 40 000 000,00 (сорок
мiльйонiв) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; -договорiв застави
(iпотеки) з фiнансовими установами, у тому числi в якостi майнового поручителя за зобов‟язаннями
третiх осiб, з ринковою вартiстю майна, що передається в заставу (iпотеку), на суму, що не перевищує
200 000 000,00 (двiстi мiльйонiв) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; договорiв надання/отримання фiнансової допомоги на суму, що не перевищує 10 000 000,00 (десять
мiльйонiв) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства. 8.2.Уповноважити
Наглядову Раду Товариства визначати iншi iстотнi умови договорiв (контрактiв) та додаткових угод,
попередньо схвалених рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства, а саме: контрагента, строк
(термiн) дiї договору (контракту), цiну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої
рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства, тощо, а також для договорiв застави (iпотеки) перелiк майна, що передається в заставу (iпотеку), для кредитних договорiв - процентну ставку. 9.
Припинення повноважень членiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства. ВИРIШИЛИ:9.1.Припинити
повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi: Мохна Є.Г., Вертiйової А.Д. 10. Обрання членiв
Ревiзiйної Комiсiї Товариства. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: За кандидатуру Вертiйова А.Д. –
667049 голосiв; За кандидатуру Уласенко Ю.О. – 666770 голосiв; За кандидатуру Лiтман О.М. – 279
голосiв. 10.1.Обрати до складу Ревiзiйної Комiсiї Товариства: Уласенко Ю.О., Вертiйову А.Д. 11.
Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної Комiсiї. ВИРIШИЛИ: 11.1.
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з Головою та членом Ревiзiйної Комiсiї Товариства:
виконання функцiй здiйснюється на безоплатнiй основi, порядок дiяльностi, права, обов‟язки та
вiдповiдальнiсть Голови та члена Ревiзiйної Комiсiї визначаються вiдповiдно до Положення про
Ревiзiйну Комiсiю Товариства, строк дiї договору – 3 роки. 12.Визначення уповноваженої особи, яка
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної Комiсiї.
ВИРIШИЛИ: 12.1. Уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати цивiльно-правовi
договори з Головою та членом Ревiзiйної Комiсiї Товариства на затверджених Зборами умовах. 13.
Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та
затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 14. Визначення
уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства. РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. З
усiх птитань рiшення були прийнятi акцiонерами, що брали участь у Зборах, одноголосно. Особи, що
подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку
денного вiд акцiонерiв не надходило. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних
зборiв: позачерговi збори в 2014 роцi не проводилися.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ д/н м. Київ Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей Серия А01, №795373
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Шевченкiвська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.05.1999

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00, (044) 591-04-40

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Центральний депозитарiй

Повне найменування юридичної особи або публiчне акцiонерне товариство "БРОКБIЗНЕСБАНК"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

19357489

Місцезнаходження

03057 Україна м. Київ д/н м. Київ проспект Перемоги, 41

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 263442
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiся з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 206-29-22

Факс

(044) 206-29-22

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
зберiгача

Опис

Зберiгач

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи «Фiнансове агентство»
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21384690

Місцезнаходження

18000 Україна Черкаська Соснiвський м. Черкаси Байди
Вишневецького, 37 оф. 512

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0428
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(0472) 45-63-45

Факс

(0472) 45-63-45

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Аудиторськ аперевiрка

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "АНАЛIТИК-ПАРТНЕРИ"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30555084

Місцезнаходження

03115 Україна м. Київ д/н м. Київ Ф.Пушиної,30/32

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2135
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(044) 452-42-28

Факс

(044) 452-36-90

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Емiтет не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

1

2

3

4

5

6

31.08.1993

133/1/93

Мiнiстерство
фiнансiв України

д/н

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

Опис

30.06.1995

243/1/95

Опис

14.12.1995

139/1/95

Опис

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

0.01

111126

1111.26

100

Форма існування Номінальна
та форма
вартість
випуску
акцій (грн)

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках
не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на
зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах:
Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї не було. Внесено до
системи реєстру випуску цiнних паперiв. Реєстрацiйний номер №133/1/93 свiдоцтво видане 31 серпня 1993 року.

Мiнiстерство
фiнансiв України

д/н

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.35

111126

38894.1

100

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках
не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на
зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах:
Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї не було. Внесено до
системи реєстру випуску цiнних паперiв. Реєстрацiйний номер №243/1/95 свiдоцтво видане 30 червня 1995 року.

Черкаське обласне
фiнансове управлiння

д/н

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.35

37042

12964.7

100

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках
не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на
зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах:
Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї не було. Внесено до
системи реєстру випуску цiнних паперiв. Реєстрацiйний номер №139/1 свiдоцтво видане 14 грудня 1995 року.

19.09.1996

290/1

Опис

13.10.1998

178/23/1/98

Опис

30.11.2001

59/23/1/01

Опис

29.11.2006

12/23/1/06

Черкаське обласне
фiнансове управлiння

д/н

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

2.5

148168

370420

100

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках
не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на
зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах:
Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї не було. Внесено до
системи реєстру випуску цiнних паперiв. Реєстрацiйний номер №290/1 свiдоцтво видане 19 вересня 1996 року.

Черкаське
територiальне
управлiння
Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондового ринку

д/н

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

2.5

148168

370420

100

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках
не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на
зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах:
Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї не було. Внесено до
Загального реєстру випуску цiнних паперiв. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв №290/1 вiд 19.09.96 р. видане Черкаським
облфiнуправлiнням, втрачає чиннiсть.

Черкаське
територiальне
управлiння
Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондового ринку

д/н

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

5

148168

740840

100

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках
не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на
зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах:
Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї не було. Внесено до
Загального реєстру випуску цiнних паперiв. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв №178/23/1/98 вiд 13.10.98 р. видане Черкаським
теруправлiнням ДКЦПФР, вважати таким що втратило чиннiсть.

Черкаське
територiальне
управлiння
Державної комiсiї з
цiниих паперiв та

UA 2300531009

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

5

218168

1090840

100

фондового ринку

Опис

14.06.2007

9/23/1/07/Т

Опис

14.06.2007

9/23/1/07

Опис

13.05.2010

189/1/10

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках
не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на
зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах:
Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї не було. Внесено до
Загального реєстру випуску цiнних паперiв. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв №59/23/1/01 вiд 30.11.2001 р. видане Черкаським
теруправлiнням ДКЦПФР, вважати таким що втратило чиннiсть.

Черкаське
територiальне
управлiння
Державної комiсiї з
цiнних паперiв т
фондового ринку

UA 2300531009

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

5

37477

187385

100

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках
не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на
зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах:
Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї не було. Внесено до
Загального реєстру випуску цiнних паперiв. Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 9/23/1/07 Т вiд 14.06.2007 року, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

Черкаське
територiальне
управлiння
Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 2300531009

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

5

592245

2961225

100

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках
не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на
зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах:
Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Мета додаткової емiсiї: Загальними зборами акцiонерiв ВАТ
"Черкаси-АВТО" 05 квiтня 2007 року (протокол № 16) було прийнято рiшення щодо збiльшення розмiру статутного капiталу за рахунок
додаткових внескiв шляхом вiдкритого (публiчного) розмiщення акцiй в кiлькостi 374077 штук номiнальною вартiстю однiєї акцiї 5 гривень на
загальну суму 1870385 гривень з метою залучення iнвестицiй для розширення дiяльностi Товариства. Спосiб розмiщення: вiдкрите (публiчне)
розмiщення акцiй. Внесено до Загального реєстру випуску цiнних паперiв. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв №12/23/1/06 вiд
29.11.2006 р. , та вiд 14.06.2007 р. №9/23/1/07Т виданi Черкаським теруправлiнням ДКЦПФР, вважати такими що втратили чиннiсть.

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 4000067102

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

5

592245

2961225

100

Опис

25.09.2012

№ 186/1/2012Т

Опис

25.09.2012

№ 186/1/2012

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках
не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на
зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах:
Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї не було. Внесено до
Загального реєстру випуску цiнних паперiв. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв №9/23/1/07 вiд 14 червня 2007 р. , видане
Черкаським теруправлiнням ДКЦПФР, вважати таким що втратило чиннiсть. Рiшення про переведення випуску цiнних паперiв документарної
форми iснування у бездокументарну форму iснування прийнято на загальних зборах акцiонерiв 19.03.2010 року (протокол № 20).

Нацiональна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 4000067102

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

5

111000

555000

100

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках
не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на
зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах:
Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї не було. Внесено до
загального реєстру випускiв цiнних паперiв. Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 186/1/2012-Т вiд 25.09.2012 року, видане
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

Нацiональна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 4000067102

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

5

703245

3516225

100

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках
не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на
зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах:
Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО"
26.07.2012 року було прийнято рiшення збiльшити статуний капiтал Товариства на 555000,00 до розмiру 3516225,00 шляхом додаткового
випуску 111 000 шт. простих iменних акцiй Товариства iснуючої номiнальної вартостi, а саме 5,00 гривень за акцiю, за рахунок додаткових
внескiв. Спосiб розмiщення: закрите (приватне) розмiщення акцiй Товариства. Внесено до Загального реєстру випускiв цiнних паперiв.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 189/1/10 вiд 13 травня 2010 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку та
тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 186/1/2012-Т вiд 25 вересня 2012 р., видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку, анульованi.

XI. Опис бізнесу
ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" створене на базi Черкаського обласного орендного пiдприємства
"Автосервiс". Товариство створене за наказом Фонду державного майна України" № 4 - АТ вiд
25.05.1993 р. Засновниками АТ "Черкаси - АВТО" були: Фонд державного майна України;
Акцiонерна компанiя "Авто" (нинi - Акцiонерне товариство "Українська автомобiльна
корпорацiя") м. Київ; Органiзацiя орендарiв Черкаського обласного орендного пiдприємства
"Автосервiс". 17.06.1993 р. засновниками було укладено Установчий договiр. 06.07.1993 р.
вiдбулися установчi збори по створенню акцiонерного товариство вiдкритого типу "ЧеркасиАВТО", а 26.07.1996 р. було зареєстровано у виконкомi Черкаської мiської Ради його Статут.
Пiсля продажу державної частки акцiй АТ "Черкаси - АВТО" фондом державного майна України
товариству було видано Свiдоцтво про власнiсть за реєстрацiйним № П - 415 вiд 27.12.1994 р. У
травнi 2001 року в зв'язку з приведенням Статуту та назви товариства до вимог чинного
законодавства України акцiонерне товариство "Черкаси АВТО" було перереєстроване у вiдкрите
акцiонерне товариства "Черкаси-АВТО." ВАТ "Чекраси-АВТО" в березнi 2010 року
перейменоване у ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ-АВТО" згiдно з
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2010 р. та приведенням у вiдповiднiсть до Закону
України "Про акцiонернi товариства".
ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" у своєму володiннi має 4 фiлiї - станцiй технiчного обслуговування
автомобiлiв, якi розташованi по територiї Черкаської областi:; ФIЛIЯ "СМIЛЯНСЬКА СТАНЦIЯ
ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБIЛIВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" - вул. Литвинова,
76, м. Смiла, Черкаська область, 20700; ФIЛIЯ "МОНАСТИРИЩЕНСЬКА СТАНЦIЯ
ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБIЛIВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" - вул. Санаторна,
9, м. Монастерище, Черкаська область, 19100; ФIЛIЯ "ЗОЛОТОНIСЬКА СТАНЦIЯ ТЕХНIЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБIЛIВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" - вул. Обухова, 20, м.
Золотоноша, Черкаська область, 19700; ФIЛIЯ "ЛИСЯНСЬКА МАЙСТЕРНЯ СТАНЦIЯ
ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБIЛIВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" - вул. Санаторна,
3, м. Лисянка, Черкаська область, 19300. 20.03.2014 року Наглядовою радою ПАТ «ЧЕРКАСИАВТО» (протокол № 20/03/2014-1 вiд 20 березня 2014 р.) було прийнято рiшення про закриття
ФIЛIЇ "КАМ'ЯНСЬКА СТАНЦIЯ ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБIЛIВ" ПАТ
"ЧЕРКАСИ-АВТО" що розташована за адресою -вул. Л. Борисової, 64 а, м. Кам'янка, Черкаська
область, 20800, 14.05.2014 року Наглядовою радою ПАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО» (протокол №
14/05/2014-1 вiд 14 травня 2014 р.) було прийнято рiшення про закриття ФIЛIЇ "ТАЛЬНIВСЬКА
СТАНЦIЯ ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБIЛIВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО", що
розташована за адресою -вул. Соборна, 148, м. Тальне, Черкаська область, 20400; 30.07.2014 року
Наглядовою радою ПАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО» (протокол № 30/07/2013-1 вiд 30.07.2014 р.) було
прийнято рiшення про закриття ФIЛIЇ "ЧИГИРИНСЬКА СТАНЦIЯ ТЕХНIЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБIЛIВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО", що розташована за адресою вул. П. Дорошенка, 2, м. Чигирин, Черкаська область, 20900; Данi фiлiї було лiквiдовано у зв'язку з
тим, що господарська дiяльнiсть фiлiй не ведеться, а їх iснування для Товариства є неефективним
та недоцiльним. В подальшому планується продаж фiлiй господарська дiяiльнiсть яких є
збитковою та неефективною для Товариства. Жодних змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства у
вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулось.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2014 рiк - 82 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом за 2014 рiк 3 особи. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 70 осiб. Фонд оплати працi за 2014 рiк - 2616076 грн. Фонд оплати працi у 2014 роцi зменшився на
20 % порiвняно з фондом оплати працi в 2013 роцi. Зростання заробiтної плати сталося в наслiдок
пiдвищення мiнiмальної заробiтної плати в Українi та зменшення чисельностi штатних
працiвникiв. Кадрова програма на Товариствi виконується. Для забезпечення рiвня квалiфiкацiї
працiвникiв Товариства в 2014 роцi пiдвищено квалiфiкацiю 13 особам, в тому числi на

виробництвi - 13 осiб, з вiдривом вiд виробництва - 0 осiб.
Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств
Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами,
установами.
Протягом звiтного перiоду, з боку третiх осiб будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiй не
надходило.
Виконуючи вимоги чинного законодавства та маючи право вибору облiкової полiтики з метою
дотримання у Товариствi єдиної мотодики вiдображення у бухгалтерському облiку i звiтностi
господарських операцiй та порядку об'єктiв облiку щорiчно видається наказ про облiкову
полiтику. Об‟єкти необоротних активiв вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан Товариства по
первiснiй вартостi за мiнусом накопиченого зносу та будь-яких збиткiв вiд знецiнення об‟єкту.
Первiсна вартiсть таких засобiв включає витрати, безпосередньо пов‟язанi iз придбанням активiв,
i, по квалiфiкацiйним активам, капiталiзованi витрати за позиками. Для об‟єктiв, зведених
господарським способом – собiвартiстю будуть визнанi всi витрати, безпосередньо пов‟язанi з
веденням такого будiвництва та розподiленi накладнi витрати (матерiали, заробiтна плата,
амортизацiя обладнання, задiяного у будiвництвi та iн.).Витрати на ремонт та обслуговування
вiдносяться в склад витрат того перiоду, коли такi витрати були понесенi.Витрати на
реконструкцiю та модернiзацiю капiталiзуються. Непридатнi для подальшого використання
частини основних засобiв визнаються в складi запасiв i в подальшому реалiзуються як
брухт.Прибутки (збитки) вiд вибуття основних засобiв вiдображаються в складi прибуткiв та
збиткiв по мiрi їх виникнення.У вартiсть незавершеного будiвництва включенi аванси, виданi на
капiтальне будiвництво i придбання основних засобiв.Вартiсть об‟єктiв основних засобiв
вiдноситься на витрати шляхом нарахування амортизацiї протягом строку корисного використання
такого активу. Для всiх об‟єктiв основних засобiв, амортизацiя розраховується прямолiнiйним
методом.Товариство роздiляє об‟єкти основних засобiв на наступнi групи:-Будови та споруди;Машини та обладнання;-Автотранспорт;-Iнструменти, прилади, iнвентар;-Iншi основнi засоби.Для
кожного об‟єкту основних засобiв встановлюється свiй очiкуваний строк корисного використання.
В деяких випадках, очiкуваний строк корисного використання може бути меншим, анiж строк
економiчної служби активу в силу специфiки очiкуваної корисностi активу для Товариства.
Розрахункова оцiнка строку корисного використання активу проводиться iз застосуванням
професiйного судження, заснованого на досвiдi роботи Товариства з аналогiчними активами.
Очiкуваний строк корисного використання регулярно (не рiдше одного разу на рiк) перевiряється,
i, при необхiдностi, переглядається. Амортизацiя основних засобiв нараховується лiнiйним
методом протягом таких очiкуваних строкiв корисної служби вiдповiдних активiв:Група основних
засобiв Перiод (рокiв)Будiвлi 20-40Машини та обладнання 7-20Автотранспорт 5-20Iнструменти,
прилади, iнвентар 5-10Iншi основнi засоби 1-10Товариство оцiнює строк корисного використання
основних засобiв не рiдше, анiж на кiнець кожного фiнансового року i, якщо очiкування
вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни вiдображаються як змiна в облiкових оцiнках у
вiдповiдностi до МСФО 8 (IAS 8) «Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки».Такi
оцiнки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв та на
амортизацiйнi вiдрахування протягом перiоду.Товариство оцiнює балансову вартiсть матерiальних
та нематерiальних активiв на предмет наявностi ознак знецiнення таких активiв. При оцiнцi на
знецiнення активiв, якi не генерують незалежнi грошовi потоки, такi активи вiдносяться до
вiдповiдної одиницi, яка такi потоки генерує. Наступнi змiни у вiднесення активiв до одиницi, яка
генерує грошовi потоки, або ж розподiленнi таких грошових потокiв у перiодах можуть мати
суттєвий вплив на балансову вартiсть вiдповiдних активiв Нематерiальнi активi вiдображаються в
облiку по первiснiй вартостi за вирахуванням нарахованої сум нарахованої амортизацiї та резерву

пiд знецiнення.Самостiйно створенi нематерiальнi активи визнаються лише якщо вони створенi на
стадiї розробки (в розумiннi МСФО 38 «Нематерiальнi активи») i Товариство може
продемонструвати наступне:-Технiчну здiйсненнiсть завершення створення нематерiального
активу, так, щоб його можна було використовувати або продано;-Намiр завершити створення
нематерiального активу та використовувати його або продати;-Здатна використати нематерiальний
актив;-Те, яким чином нематерiальний актив буде створювати ймовiрнi майбутнi економiчнi
вигоди;-Наявнiсть достатнiх технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробки,
використання активу.-Здатнiсть надiйно оцiнити витрати, якi вiдносяться до нематерiального
активу в процесi його розробки.Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом
строку корисного використання активу. Нематерiальнi активи перевiряються на знецiнення при
появi ризикiв знецiнення. Очiкуваний строк використання активу перевiряється на кiнець кожного
звiтного перiоду. Змiна строкiв корисного використання є змiною облiкових оцiнок i
вiдображається перспективно.Формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про запаси та
розкриття її в фiнансовiй звiтностi Товариства здiйснюється згiдно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського облiку 9 "Запаси". Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються по найменшiй iз
вартостi придбання чи чистої вартостi реалiзацiї.При вiдпуску запасiв в продаж, виробництво та
iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за оцiнкою ФIФО, крiм легкових, вантажних автомобiлiв,
автобусiв, якi вибувають за методом iдентифiкованої собiвартостi.Вартiсть запасiв власного
виробництва та вартiсть незавершеного виробництва включає вiдповiдну долю
загальновиробничих витрат.На даний час облiк та оцiнка вартостi фiнансових iнвестицiй не
проводиться.
Основними видами товарiв i послуг, що надає ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" є надання послуг з
ремонту i технiчного обслуговування легкових автомобiлiв як фiзичним так i юридичним особам,
а також торгiвля транспортними засобами (легковi та вантажнi автомобiлi, автобуси) та агрегатами
i запасними частинами до них, автообладнанням та iншими супутнiми товарами. Товариство
здiйснює передпродажне, пiсляпродажне сервiсне обслуговування реалiзованих ним автомобiлiв
та їх гарантiйний ремонт згiдно укладених дилерських договорiв та угод з АТ "Українська
автомобiльна корпорацiя", ТОВ "УкрАВТОЗАЗ - сервiс", ПрАТ "Авто-Капiтал" та iншими
дистриб'юторами Корпорацiї "УкрАВТО". Товариством в основному реалiзовувались автомобiлi
виробництва ЗАТ "ЗАЗ", Ланос, Сенс,Форд Вiда,а також ВАЗ, Опель, Шевроле, Кiа рiзних
модифiкацiй, Мерседес-Бенц, Черi. Послугами товариства по сервiсному обслуговуванню i
ремонту автомобiлiв користуються в основному населення та юридичнi особи, що проживають або
розмiщенi на територiї Черкаської областi. З метою збiльшення обсягiв надання послуг Товариство
веде переоснащення виробництва новим сучасним обладнанням, що дасть можливiсть полiпшення
якостi i культури обслуговування та полiпшить конкурентноспроможиiсть товариства на
вiдповiдному товарному ринку регiону. Тiльки у м. Черкаси налiчується бiльше двох десяткiв
суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi з аналогiчною дiяльнiстю. Основними постачальниками
автомобiлiв, запчастин, автоматерiалiв автобладнання, якi всi сертифiкованi, є АТ "Українська
автомобiльна корпорацiя" та пiдприємства, що входять в систему Корпорацiї.
У 2009 роцi згiдно договору купiвлi-продажу продано нерухоме майно фiлiї ВАТ "Черкаси-АВТО"
"Уманська станцiя технiчного обслуговування", а саме нежилi примiщення, що знаходяться за
адресою: Ленiнградське шосе, 6-й км, м. Умань, цiна якого - 147304,88 грн. 12.11.2012 р. згiдно
договору купiвлi-продажу продано нерухоме майно ФIЛIЇ "БУКСЬКА МАЙСТЕРНЯ
ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБIЛIВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО", а саме нежилi
примiщення, що знаходяться за адресою: вул. Пушкiна, 4, смт. Буки, Манькiвський район,
Черкаська область, 20114, цiна якого – 70000, 00 грн.14.11.2012 р. згiдно договору купiвлiпродажу продано нерухоме майно ФIЛIЇ "ЗВЕНИГОРОДСЬКА СТАНЦIЯ ТЕХНIЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБIЛIВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО", а саме нежилi примiщення, що
знаходяться за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 13 а, м. Звенигородка, Черкаська область,
20200, цiна якого – 250000, 00 грн.10.04.2013 року згiдно договору купiвлi-продажу продано
нерухоме майно ФIЛIЇ "ЖАШКIВСЬКА МАЙСТЕРНЯ ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

АВТОМОБIЛIВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО", а саме нежилi примiщення, що розташована за
адресою; вул. Залiзнична, 5, м. Жашкiв, Черкаська область, 19200; цiна якого- 106700,00
грн.21.05.2013 року згiдно договору купiвлi-продажу продано нерухоме майно ФIЛIЇ
"ВIЛЬШАНСЬКА СТАНЦIЯ ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБIЛIВ" ПАТ
"ЧЕРКАСИ-АВТО", а саме нежилi примiщення, що розташована за адресою; вул. Шевченка, 31,
смт. Вiльшана, Городищенський район, Черкаська область, 19523; цiна якого- 160000,00
грн.29.05.2013 р. згiдно договору купiвлi-продажу продано нерухоме майно структурного
пiдроздiлу ПАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО», а саме нежитловi примiщення, що знаходиться за адресою:
вул. Унiверситетська, 29, м. Черкаси, 18000, цiна якого – 1630000,00 грн. 11.11.2014 року згiдно
договору купiвлi-продажу продано нерухоме майно ФIЛIЇ "ЛИСЯНСЬКА МАЙСТЕРНЯ
СТАНЦIЯ ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБIЛIВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" що
розташована за адресою - вул. Санаторна, 3, м. Лисянка, Черкаська область, 19300, цiна якого –
100000,00 грн.18.07.2014 року згiдно договору купiвлi-продажу продано нерухоме майно ФIЛIЇ
"ЧИГИРИНСЬКА СТАНЦIЯ ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБIЛIВ" ПАТ
"ЧЕРКАСИ-АВТО", що розташована за адресою - вул. П. Дорошенка, 2, м. Чигирин, Черкаська
область, 20900, цiна якого – 120000,00 грн.16.04.2014 року згiдно договору купiвлi-продажу
продано нерухоме майно ФIЛIЇ "ТАЛЬНIВСЬКА СТАНЦIЯ ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
АВТОМОБIЛIВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО", що розташована за адресою - вул. Соборна, 148, м.
Тальне, Черкаська область, 20400, цiна якого – 150000,00 грн.17.03.1014 року згiдно договору
купiвлi-продажу продано нерухоме майно ФIЛIЇ "КАМ'ЯНСЬКА СТАНЦIЯ ТЕХНIЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБIЛIВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" що розташована за адресою вул. Л. Борисової, 64 а, м. Кам'янка, Черкаська область, 20800, цiна якого – 280200,00
грн.Протягом 2014 року було iнвестовано в реконструкцiю та технiчне переоснащення
пiдприємства 23,7 тис.грн., в тому числi на монтаж системи вiдеоспостереження, пiдiймачiв,
вивiски витрачено 20,2 тис.грн., на модернiзацiю трансформатора 3,5 тис.грн.. У 2009 роцi вибуло
основних засобiв: списано 190,2 грн. за первiсною вартiстю, знос яких складає 189,2 грн.,
реалiзовано 526,5 грн, знос складає 366,5 грн. У 2010 роцi залишкова вартiсть основних засобiв на
31.12.2010 становить 5747 тис. грн., за звiтний перiо надiйшло основних засобiв на суму 741 тис.
грн. та вибуло - 56 тис. грн. У 2011 роцi залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011
р. становить 6286 тис. грн. за звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 383 тис. грн. та
вибуло - 339 тис. грн. У 2012 роцi залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 р.
становить 19295тис. грн. за звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 545 тис. грн. та
вибуло - 1892 тис. грн. У 2013 роцi вибуло основних засобiв:списано на суму 3303 тис.грн. за
первiсною вартiстю 173 тис.грн., знос яких складас 169 тис.грн реалiзовано на суму 3130тис. грн.,
знос складає 1673 тис.грн. У 2014 роцi вибуло основних засобiв:списано на суму 3,9 тис.грн. за
первiсною вартiстю 157,3 тис.грн., знос яких складас 153,4 тис.грн реалiзовано на суму 2612,9 тис.
грн., знос складає 1308,5 тис.грн.
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членаси виконавчого
органу, афiлiйованими особами не вчинялися.
Станом на 31.12.2014 року Товариство мало основних засобiв за первiсною вартiстю на суму
25161,1 тис. грн., знос яких складає 16428,5 тис. грн., тобто 65%. Це будiвлi та споруди, машини та
обладнання для надання автосервiсних послуг, транспортнi засоби та iнше, що знаходяться
головному пiдприємствi та фiлiях, що розташованi у Черкаськiй областi. Значних правочинiв щодо
основних засобiв у звiтному перiодi емiтент не укладав. У звiтному перiодi виробничi потужностi
Товариства не використовувалися у зв'язку з вiдсутнiстю виробництва. Способи утримання
активiв Товариства: активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в
балансi пiдприємства. При цьому витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв
здiйснюються для вiдновлення або пiдтримання очiкуваних вiд них майбутнiх економiчних вигод
та списуються на витрати в момент їх виникнення. Витрати, пов'язанi з полiпшенням стану
основних засобiв, що приводять до збiльшення очiкуваних майбутнiх економiчних вигод,
включаються до балансової вартостi основних засобiв. Основнi засоби емiтента знаходяться за

його мiсцем розташування. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв
пiдприємства: на думку емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв
пiдприємства. Дiяльнiсть пiдприємства не є шкiдливою до навколишнього середовища.
Iнформацiю щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних
засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис
методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання
виробничих потужностей пiсля її завершення: на даний час Товариство не планує капiтального
будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв у зв'язку iз значним грошовими
вкладеннями та залученнями кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою, а також у зв'язку з
вiдсутнiстю виробництва.
Iстотними проблемами, якi впливають на на дiяльнiсть Товариства є:- значна зношенiсть основних
фондiв, застарiле обладнання;- недостатнє технiчне забезпечення, а також спецiнструментом i
обладнанням;- конкуренцiя по наданню послуг, а також у сферi торгiвлi автомобiлями i
запчастинами з боку все зростаючої кiлькостi пiдприємницьких структур, умови дiяльностi яких є
бiльш сприятливi, нiж Товариства, вигiдне мiсце розташування, спрощена система оподаткування i
таке iнше;- пiдвищення цiн та тарифiв на енергоносiї та послуги, зростання платежiв до бюджету,
призводять до збiльшення витрат на виробництво, а збiльшення кiлькостi приватних
пiдприємницьких структур по наданню послуг населенню з автосервiсу та реалiзацiї призводить
до зниження попиту на послуги i обсяги реалiзацiї товарно-матерiальних цiнностей.
За 2014 рiк штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) Товариству не нараховано.
Основним джерелом фiнансування дiяльностi Товариства є одержання прибутку вiд надання
послуг автосервiсу та торгiвлi автомобiлями, запчастинами, автообладнанням та iншими
супутними товарами. За 2014 рiк загальна сума валових доходiв склала 5213.5 тис. грн. Наявнiсть
робочого капiталу Товариства пiдтверджується можливiстю сплати не тiльки власнi поточнi борги,
а наявнiстю фiнiнсових ресурсiв для розширення дiяльностi. За оцiнками фахiвцiв Товариства для
пiдвищення показникiв лiквiдностi та платоспроможностi пiдприємства пропонується
вiдслiдковування простроченої дебiторської заборгованостi та вжиття всiх можливих заходiв для її
усунення. Зменшення дебiторської заборгованостi та вiдповiдне збiльшення розмiру грошових
коштiв пiдприємства, має призвести до пiдвищення показникiв платоспроможностi пiдприємства.
Крiм того для пiдвищення ефективностi фiнансово-господарської дiяльностi Товариству необхiдно
планувати свою фiнансову дiяльнiсть та контролювати виконання фiнансових планiв та вживати
необхiдних заходiв для їх виконання, що даватиме можливiсть поповнення обiгових коштiв.
Станом на 31.12.2014 року Товариство має ряд дилерських договорiв, укладених з АТ "Українська
автомобiльна компанiя", ТОВ "УкрАвтоЗАЗ-Сервiс", ПрАТ "Автокапiтал", та iншими
дистрибюторами Корпорацiї "УкрАВТО" на предмет реалiзацiї, зберiгання, передпродажної
пiдготовки автомобiлiв виробництва ЗАТ "ЗАЗ" та iнших виробникiв, а також: договорiв про
падання послуг по їх гарантiйному i сервiсному обслуговуванню. Обсяги продажу вказаних
автсмобiлiв та надання послуг по їх гарантiйному i сервiсному обслуговуванню та очiкуваний
прибуток вiд цiєї дiяльностi визначається планами, якi щорiчно затверджуються загальними
зборами акцiонерiв.
З метою покращення фiнансово-господарської дiяльностi товариства намiчено ряд заходiв серед
яких одними iз головних є збiльшення обсягiв торгiвлi автомобiлями i запчастинами, розширення
зон торгiвлi у регiонi, покращення маркетингової та рекламної роботи, розширення перелiку видiв
послуг, що надаються власникам автомобiлiв, пiдвищення культури i якостi обслуговування. Для
забезпечення виконання вказаних заходiв складена iнвестицiйна програма на 2014 рiк, джерелом
фiнансування яких будуть власнi кошти. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть

товариства у майбутньому є змiни у чинному законодавствi.
Дослiджень та розробок за звiтний рiк ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" не здiйснювало.
- 16.01.2014 року згiдно рiшення Господарського суду Черкаської областi з ПП «Гончаров i
партнери» стягнуто на користь ПАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО» заборгованiсть в сумi 10947,58 грн.11.02.22014 року рiшенням Черкаського районного суду Черкаської областi в задоволенi позову
Черненка А.В. до ПАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО» та Iнспекцiї з питань захисту прав споживачiв у
Черкаськiй областi про виконання гарантiйних зобов‟язань та сплату моральної шкоди вiдмовлено.
Ухвалою Апеляцiйного суду Черкаської областi вiд 19.03.2014 року апеляцiйну скаргу Черненка
В.А. вiдхилено, Рiшення Черкаського районного суду Черкаської областi вiд 11.02.2014 року
залишено бекз змiн.- 11.09.2014 року рiшенням Соснiвського районного суду м. Черкаси в
задоволенi позову Романiй Н.В. до ПАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО» про стягнення неустойки в розмiрi
1241,64 грн. – вiдмовлено.13.10.2014 року Апеляцiйний суд Черкаської областi рiшення
Соснiвського районного сдуу дм. Черкаси вiд 11.09.2014 року скасовано. Ухвалено нове рiшення,
згiдно якого позовнi вимоги Романiй Н.В. задоволено. Стягнуто з ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" на
корить Романiй Н.В. нейстойку в сумi 1241,64 грн. та судовi витрати по сплатi судового збору за
подачу позовної заяви та апеляцiйної скарги в розмiрi 365,40 грн. 24.12.2014 року Вищий
спецiалiзований суд України касацiйну скаргу ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" задовольнив, Рiшення
апеляцiйного суду Черкаської областi вiд 13.10.2014 року скасував, рiшення Соснiвського
районного суду м. Черкаси вiд 11.09.2014 року залишив в силi.- 12.11.2014 року рiшенням
Черкаського районного суду Черкаської областi в задоволенi позову Романiй Н.В. до ПАТ
«ЧЕРКАСИ-АВТО» про стягнення грошових коштiв – вiдмовлено. 11.12.2014 року Апеляцiйний
суд Черкаської областi апеляцiйну скаргу Романiй Н.В. - задовольнив частково. Рiшення
Черкаського районного суду Черкаської областi вiд 12.11.2014 року - скасовано. Позовнi вимоги
Романiй Н.В. задоволено частково. Стягнуто з ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" на користь Романiй Н.В.
14330,30 грн., судових витрат в сумi 216,92 грн, в iншiй частинi вiдмовлено. 04.03.2015 року
Ухвалою Вищого спецiалiзовiаного суду України касацiйну скаргу ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО"
задоволено, касацiйну скаргу Романiй Н.В. задоволено частково. Рiшення апеляцiйного суду
Черкаської областi вiд 11.12.2014 року скасовано, рiшення Черкаського районного суду Черкаської
областi вiд 12.11.2014 залишено в силi.
Значний негативний вплив на фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства у 2014 роцi мали такi
фактори, як знос основних фондiв, застарiле обладнання, а приведення їх у належний стан
потребує значних iнвестицiй, а також низька у порiвняннi з iншими регiонами України
платоспроможнiсть населення. Стабiльнiсть законодавства i зменшення податкового тиску,
пiдвищення добробуту населення та прибутковiсть роботи пiдприємств i органiзацiй повиннi дати
змогу Товариству працювати з прибутком. За 2011 рiк Товариство отримало чистий збиток - 204
тис. грн., за 2012 рiк Товариство отримало чистий збиток - 1953 тис. грн.., за звiтний 2013 рiк
Товариство отримало чистий прибуток - 83 тис. грн. За 2014 рiк Товариство отримало збиток
6763тис.грн.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

16999

8592

619

138

17618

8730

будівлі та
споруди

15810

7552

619

138

16429

7690

машини та
обладнання

656

556

0

0

656

556

транспортні
засоби

118

89

0

0

118

89

інші

415

395

0

0

415

395

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

16999

8592

619

138

17618

8730

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): До основних засобiв
товариством вiднесено матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше
року та первiсною вартiстю бiльше 2,5 тисячi гривень. Первiсна вартiсть основних засобiв: 25048
тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 65,15 % Ступiнь використання основних засобiв: 100 %
використання Сума нарахованого зносу: 16318 тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв
зумовленi: придбанням та модернiзацiєю обладнання та примiщень. Iнформацiя про всi обмеження
на використання майна емiтента: обтяжень на використання майна не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

11284

18047

Статутний капітал
(тис. грн.)

3516

3516

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

3516

3516

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та 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).
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного

перiоду становить 7768 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та
скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 7768 тис.грн. Рiзниця
мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього
перiоду становить 14531 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та
скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 14531 тис.грн.
Висновок

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

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

44

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

3783

X

X

Усього зобов'язань

X

3827

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Податкових зобо'язань за 2014 рiк - 44 тис. грн. Всього зобов'язань за 2014 рiк 3827 тис. грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

20.03.2014

21.03.2014

Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
представництв

10.04.2014

11.04.2014

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

14.05.2014

15.05.2014

Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
представництв

30.07.2014

31.07.2014

Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
представництв

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**

ТОВ "АФ "АНАЛIТИКПАРТНЕРИ"
30555084
україна, 03115, м. Київ,
вул. Ф. Пушиної, 30/32
2135 26.01.2001
687 АБ 00629 11.12.2007
30.11.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-ABTO» Акцiонерам та Правлiнню ПАТ «ЧЕРКАСИ-ABTO» Нацiональнiй комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку. Основнi вiдомостi про емiтента:ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСИ-ABTO»Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України –
05390402Мiсцезнаходження – Україна, 19632, Смiлянське шосе, 8 км, буд. 4, с. Степанки, Черкаський р-н, Черкаська
обл.Дата державної реєстрацiї – 26.07.1993 р.ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТIМи провели аудит фiнансової
звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-ABTO», м. Черкаси, Україна (далi - ПАТ), що
додається та включає загальну iнформацiю про дiяльнiсть ПАТ, Звiт про фiнансовий стан ПАТ станом на 31 грудня
2014 року, Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за 2014 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк,
Звiт про змiни у власному капiталi за 2014 рiк, а також опис основних принципiв облiкової полiтики та iншi
пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi.Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову
звiтнiстьУправлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за такий
внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює:
розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення
фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування
вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.Вiдповiдальнiсть
аудитораНашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi результатiв
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно вимог до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти
вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування i проведення аудиту для отримання
достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання
аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй

звiтностi.Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього
контролю, що стосуються складання та достовiрного представлення суб‟єктом господарювання фiнансової звiтностi, з
метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективностi внутрiшнього контролю суб‟єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi
застосованої облiкової полiтики та обґрунтованостi облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, та
оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.За винятком пiдстав, зазначених у наступному параграфi, ми
вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.Пiдстава для
висловлення умовно-позитивної думки• Аудитор не спостерiгав за проведенням iнвентаризацiї наявних запасiв
Товариства перед складанням фiнансової звiтностi, оскiльки дата iнвентаризацiї передувала датi укладення договору
на проведення аудиторської перевiрки. Через характер облiкових запасiв Товариства ми не мали змоги пiдтвердити
кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур.• Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 24
«Розкриття iнформацiї про зв‟язанi сторони» вимагається розкриття назви фактичної контролюючої сторони. За
вiдсутностi вичерпної iнформацiї Компанiя не розкрила назву фактичної контролюючої сторони в цiй фiнансовiй
звiтностi.• Оскiльки керiвництво Компанiї не має вичерпної iнформацiї щодо перелiку пiдприємств, пiдконтрольних
фактичнiй контролюючiй сторонi Компанiї, ми не змогли отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази по
вiдношенню до повноти розкриття iнформацiї про операцiї та залишки з пов‟язаними сторонами у Примiтцi 19 до цiєї
фiнансової звiтностi.Висловлення умовно-позитивної думкиНа думку аудитора, за винятком впливу коригувань, що
могли б бути потрiбними, якщо б ми були в змозi пiдтвердити кiлькiсть запасiв, та розкриття iнформацiї про зв‟язанi
сторони, фiнансовi звiти справедливо i достовiрно вiдображають, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ
«ЧЕРКАСИ-ABTO» станом на 31 грудня 2014 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що
закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.Пояснювальний параграфНе
роблячи додаткових обмежень, ми звертаємо увагу на наявнiсть значної невизначеностi, результат якої залежить вiд
майбутнiх подiй, що не є пiд безпосереднiм контролем суб‟єкта господарювання, але якi можуть впливати на її
фiнансову звiтнiсть. Зазначена невизначенiсть – це проблема, обумовлена тим, що умови здiйснення пiдприємницької
дiяльностi в Українi знаходяться пiд негативним впливом полiтичної та фiнансової кризи, що значною мiрою
пов‟язано з погiршенням фiнансового стану суб‟єктiв пiдприємницької дiяльностi (в тому числi i емiтентiв цiнних
паперiв), зменшенням обсягiв та подорожчання кредитування суб‟єктiв господарювання, змiною обмiнного курсу
гривнi та iншими об‟єктивними причинами.Iншi питанняАудит фiнансової звiтностi ПАТ «ЧЕРКАСИ-ABTO» станом
на 31 грудня 2013 року проведено iншим аудитором, в звiтi якого висловлено не модифiковану думку про зазначену
звiтнiсть.Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма
«Аналiтик-Партнери»Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України - 30555084Свiдоцтво
про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 2135 вiд 26.01.2001 р.Свiдоцтво про внесення до Реєстру
аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П
№000044 вiд 12.03.2014 р. Дата державної реєстрацiї – 01.09.1999 р.Мiсцезнаходження – Україна, 03115, мiсто Київ,
вулиця Ф. Пушиної, 30/32Тел.: +380 (44) 452-42-28Факс: +380 (44) 452-36-90Договiр на виконання аудиторських
послуг №4 вiд 27 лютого 2015 р.Дата початку аудиту: 27 лютого 2015 р.Дата закiнчення аудиту: 20 березня 2015
р.Директор ТОВ «АФ «Аналiтик-Партнери» В.М.Терещенко20 березня 2015 рокум. Київ, вул. Ф. Пушиної 30/32

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

1

0

3

2012

3

2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X
X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

17

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

д/н

Інші (запишіть)

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Ні

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?

Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Так

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

X
д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСИ-АВТО"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

05390402

за КОАТУУ 7124987001

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

-

45.20

82

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

Смiлянське шосе 8-й км, буд 4, с. Степанки,
Черкаський, Черкаська область, 19036,
Україна, (0472) 55-99-59, (0472) 55-99-58

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

20

3

0

первісна вартість

1001

128

113

0

накопичена амортизація

1002

108

110

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

6

0

0

Основні засоби:

1010

17618

8730

0

первісна вартість

1011

27728

25048

0

знос

1012

10110

16318

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

17644

8733

0

Запаси

1100

2966

2459

0

Виробничі запаси

1101

84

93

0

Незавершене виробництво

1102

2882

2366

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

181

131

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1073

1184

0

з бюджетом

1135

71

59

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

70

59

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1086

1365

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

797

868

0

Готівка

1166

6

0

0

Рахунки в банках

1167

791

868

0

Витрати майбутніх періодів

1170

11

8

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов‟язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

286

304

0

Усього за розділом II

1195

6471

6378

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

II. Оборотні активи

Баланс

1300

24115

15111

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

3516

3516

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

33

33

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

14498

7735

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

18047

11284

0

Відстрочені податкові зобов‟язання

1500

2176

729

0

Пенсійні зобов‟язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов‟язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов‟язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

2176

729

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов‟язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

1389

635

0

за розрахунками з бюджетом

1620

116

44

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

53

46

0

за розрахунками з оплати праці

1630

138

115

0

за одержаними авансами

1635

1360

1712

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

204

119

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов‟язання

1690

632

427

0

Усього за розділом IІІ

1695

3892

3098

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

24115

15111

0

Примітки
Основнi засоби представленi наступним чином: Будинки та споруди Машини та обладнання
Транспортнi засоби Iнструменти, прилади та iнвентар Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Разом
Первiсна вартiсть на 31.12.2013 24366 1728 487 1147 6 27734 Надходження 36 39 75 Перемiщення
Переоцiнка Вибуття 2509 153 93 6 2761 на 31.12.2014 21857 1611 487 1093 25048 Накопичений
знос на 31.12.2013 7937 1072 369 732 10110 Нараховано знос за перiод 362 107 29 57 555 Уцiнка
основних 7099 7099 Знос по вибувшим 1231 124 91 1446 на 31.12.2014 14167 1055 398 698 16318
Залишкова вартiсть на 31.12.2013 16429 656 118 415 6 17624 на 31.12.2014 7690 556 89 395 8730
Нематерiальнi активи Нижче наведенi iнформацiя щодо руху нематерiальних активiв протягом
2014 рокiв: Торговельнi марки Промисловi патенти Комп‟ютернi програми та iнше Разом Первiсна
вартiсть на 31.12.2013 - - 128 128 Надходження - - Вибуття - - 15 15 на 31.12.2014 - - 113 113
Накопичена амортизацiя на 31.12.2013 - - 108 108 Амортизацiя за перiод - - 2 2 на 31.12.2014 - 110 110 Залишкова вартiсть на 31.12.2013 - - 20 20 на 31.12.2014 - - 3 3 Вiдстроченi податки
Структура вiдстрочених податкiв станом на 31.12.2013 року та 31.12.2014 року була наступною:
Рiзниця в оцiнцi основних засобiв Резерв сумнiвних боргiв Резерв на виплати персоналу
Нематерiальнi активи та iнше Разом Вiдстроченi податковi активи (зобов‟язання) на 31.12.2013
2137 - 39 - 2176 Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi Податок на прибуток у складi
iншого сукупного прибутку на 31.12.2014 708 - 21 - 729 Витрати з податку на прибуток
складаються з наступних компонентiв: 2014 Поточний податок на прибуток 88 Доходи/витрати по
вiдстроченому податку на прибуток -1447 Разом податок на прибуток -1359 Вiдстроченi податковi
активи та зобов‟язання оцiнюються по ставкам податку на прибуток, котрi, як очiкується, будуть
застосовуватися в перiодах коли буде реалiзовано податковий актив або проведено розрахунок по
зобов‟язанню. Податковий ефект тимчасових рiзниць за 2014 рiк: 2014 Прибуток до
оподаткування - Податок за дiючою ставкою - Податковий ефект витрат, що не включаються до
податкових Вплив доходiв, якi не враховуються при визначеннi розмiру оподатковуваного
прибутку Змiна вiдстрочених податкових активiв в результатi змiни ставки оподаткування Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються в звiтi про сукупний прибуток - Запаси
Станом на 31 грудня запаси включають: 2014 2013 Сировина й матерiали 47 46 Паливо 11 8 Готова

продукцiя/товари 2366 2882 Незавершене виробництво Запаснi частини 19 16 Малоцiннi
швидкозношуванi предмети 6 3 Iншi матерiали 10 11 2459 2966 Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть представлена наступним чином: 2014 2013 Дебiторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги: Дебiторська заборгованiсть третiх осiб 17 82 Дебiторська
заборгованiсть пов'язаних осiб 126 115 мiнус: резерв сумнiвних боргiв 12 16 131 181 Торгова
дебiторська заборгованiсть є безпроцентною i, як правило, погашається протягом 30 - 90 днiв. Далi
наведено аналiз по термiнах виникнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi за станом
на 31 грудня: Не прострочена i не знецiнена До 3 мiсяцiв 3-6 мiсяцiв вiд 6 до 1 року Бiльше року
Всього 2668 12 2680 2014 2013 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть: Дебiторська
заборгованiсть за авансами виданими 1184 1073 Дебiторська заборгованiсть за податковими
платежами 59 71 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть пов'язаних сторiн 1266 1067 Iнша
поточна дебiторська заборгованiсть 99 19 резерв сумнiвних боргiв 12 16 Рух резерву сумнiвних
боргiв представлено наступним чином: 2014 Сальдо резерву на початок перiоду 16 Збитки вiд
знецiнення дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 28 Збитки вiд знецiнення iншої
поточної дебiторської заборгованостi Донараховано Поверненi суми 16 Сальдо резерву на кiнець
перiоду 12 Грошовi кошти та їх еквiваленти Станом на 31 грудня грошовi кошти та еквiваленти
представленi таким чином: 2014 2013 Кошти на поточних рахунках 868 797 Кредиторська
заборгованiсть Кредиторська заборгованiсть представлена наступним чином: 2014 2013
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: Кредиторська заборгованiсть
заборгованiсть за товари, роботи, послуги 635 1389 Кредиторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги - пов'язаних сторiн 635 1389 Iнша поточна кредиторська заборгованiсть з
одержаних авансiв 1712 1360 з бюджетом 44 116 зi страхування 46 53 з оплати працi 115 138 Iншi
поточнi зобов'язання 427 632 2344 2299 Ризик лiквiдностi Ризиком лiквiдностi є ризик того, що
Товариство не зможе розрахуватися по зобов'язанням при настаннi термiну їх погашення.
Товариство здiйснює ретельне управлiння i контроль за лiквiднiстю. Товариство використовує
процедуру пiдготовки бюджету i прогнозування руху грошових коштiв, що забезпечує наявнiсть у
Товариства необхiдних коштiв для виконання своїх платiжних зобов'язань. На основi
прогнозованих потокiв грошових коштiв приймаються рiшення про вкладення грошових коштiв
або залученнi фiнансування, коли це потрiбно. Проведення полiтики аналiзу та управлiння
кредитним ризиком забезпечує наявнiсть у Товариства достатньої суми грошових коштiв для
погашення зобов'язань Товариства в строк. 31.12.2014 До 3 мiсяцiв До 6 мiсяцiв До 12 мiсяцiв
Бiльше року Всього ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Торгова дебiторська заборгованiсть 131
131 Iнша дебiторська заборгованiсть 2549 2549 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з
бюджетом 59 59 Векселi одержанi - - - - - - - - Грошовi кошти Грошовi кошти на поточному
рахунку 868 868 ВСЬОГО АКТИВИ 6378 6378 КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 635 - - - 635 Поточнi зобов'язання за
розрахунками з оплати працi 161 - - - 161 Iнша поточна кредиторська заборгованiсть 712 - - - 712
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 44 - - - 44 ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 3098 - - 3098
Керівник
Головний бухгалтер

Дирда Володимир Олександрович
Овчаренко Свiтлана Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСИ-АВТО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05390402

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

63974

100193

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 60334 )

( 95176 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

3640

5017

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов‟язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1397

1754

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 2623 )

( 2995 )

Витрати на збут

2150

( 2455 )

( 2832 )

Інші операційні витрати

2180

( 1001 )

( 780 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Стаття

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

0

164

збиток

2195

( 1042 )

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

19

24

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 7099 )

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

188

збиток

2295

( 8122 )

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

1359

-105

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

83

збиток

2355

( 6763 )

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов‟язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-6763

83

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

914

1039

Витрати на оплату праці

2505

2616

3271

Відрахування на соціальні заходи

2510

833

1041

Амортизація

2515

573

635

Інші операційні витрати

2520

2004

2606

Разом

2550

6940

8592

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

703245

703245

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

703245

703245

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

9.61

0.11

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

9.61

0.11

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) За рiк, що закiнчився 31
грудня 2014 року доходи Товариства складали: 2014 2013 Дохiд вiд реалiзацiї автомобiлiв 57218
92975 Дохiд вiд реалiзацiї запасних частин 5170 4921 Дохiд вiд реалiзацiї послуг з ремонту i ТО
1586 2297 Дохiд вiд iншої реалiзацiї 63974 100193 Собiвартiсть реалiзацiї За рiк, що закiнчився 31
грудня 2014 року собiвартiсть реалiзованої продукцiї складала: 2014 2013 Собiвартiсть
реалiзованих автомобiлiв 54662 89278 Собiвартiсть реалiзованих запчастин 4098 3914 Собiвартiсть
iншої реалiзацiї Комунальнi послуги 82 180 Витрати на заробiтну плату 1074 1448 Амортизацiя
127 130 Iншi витрати 291 226 60334 95176 Адмiнiстративнi витрати За рiк, що закiнчився 31
грудня 2014 року адмiнiстративнi витрати складали: 2014 2013 Матерiальнi витрати - Витрати на
адмiнiстративний персонал 1404 1584 Податки Амортизацiя обладнання загального призначення
331 362 Витрати на поточнi ремонти та обслуговування основних фондiв загального призначення
77 55 Витрати на послуги звязку 92 134 Витрати енергiї та комунальнi послуги 352 510 Банкiвськi
послуги 40 44 Iншi адмiнiстративнi витрати 327 306 2623 2995 Витрати на збут За рiк, що
закiнчився 31 грудня 2014 року витрати на збут складали: 2014 2013 Витрати на персонал з
маркетингу та збуту 1030 1226 Витрати на рекламу 79 102 Транспортнi витрати 17 30 Комiсiйнi
дилерам 145 137 Страхування 7 6 Роялтi 6 - Комунальнi послуги 88 192 Охорона 633 722
Передпродажна пiдготовка - Довiдки-рахунки 19 42 Обслуговування програмного забезпечення 36
37 Амортизацiя обладнання збутового призначення 110 131 Iншi збутовi витрати 285 207 2455
2832 Iншi доходи За рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року iншi доходи Товариства складали:
2014 2013 Прибуток вiд реалiзацiї запасiв Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 250 326 Одержанi
штрафи, пенi, неустойки Державнi дотацiї Вiдшкодування ранiше списаних активiв Результат вiд
списання безнадiйних заборгованостей Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi 1147 1428 1397 1754
Iншi витрати За рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року iншi витрати Товариства складали 2014
2013 Сировина i матерiали Електроенергiя Витрати на оплату персоналу Нарахування на заробiтну
плату Резерв сумнiвних боргiв 12 16 Штрафи 3 Iншi витрати 989 761 1001 780 Операцiї з
пов‟язаними сторонами У данiй фiнансовiй звiтностi пов‟язаними вважаються сторони, одна з
яких контролює органiзацiю або контролюється нею, або разом з органiзацiєю є об'єктом
спiльного контролю. Зв‟язанi сторони можуть вступати в угоди, якi не проводилися б мiж
незв‟язаними сторонами, цiни i умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд угод i умов мiж
незв‟язаними сторонами Пов'язанi сторони включають: - акцiонерiв - Ключовий керуючий
персонал i близьких членiв їх сiмей - Компанiї, що перебувають пiд контролем або якi знаходяться
пiд iстотним впливом Товариства, чи його акцiонерiв. Операцiї з пов‟язаними сторонами за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2014 року представленi таким чином: 2014 2013 Доходи отриманi по
торговельним операцiям 1232 1004 Доходи отриманi по iншим операцiям 922 197 Витрати
понесенi по торговельним операцiям 1043 561 Торговельна дебiторська заборгованiсть 117 37
Iнша дебiторська заборгованiсть 343 62 Ключовий керiвний персонал представлений Правлiнням
Товариства. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року витрати на винагороду ключового
управлiнського персоналу складали: 2014 2013 Заробiтна плата та iншi заохочення 322 329
Нарахування на заробiтну плату 27 28 349 357
Керівник
Головний бухгалтер

Дирда Володимир Олександрович
Овчаренко Свiтлана Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСИ-АВТО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05390402

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

79177

121303

Повернення податків і зборів

3005

11

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

60

101

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

2388

Надходження від повернення авансів

3020

235

1116

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

6

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

3698

406

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 74370 )

( 114071 )

Праці

3105

( 2307 )

( 2808 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 995 )

( 1251 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1701 )

( 2499 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 76 )

( 217 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 1085 )

( 1426 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 540 )

( 856 )

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

( 2881 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 551 )

( 393 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов‟язань за страховими

3150

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 3765 )

( 2814 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-502

-1403

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

634

1897

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 61 )

( 473 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

573

1424

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

71

21

Залишок коштів на початок року

3405

797

776

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

868

797

Примітки
Грошовi кошти та ъх еквываленти станом на 31 грудня 2014 року представлены таким чином:
кошти на потчних рахунках - 868.
Керівник
Головний бухгалтер

Дирда Володимир Олександрович
Овчаренко Свiтлана Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ-АВТО"

2015 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

05390402

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

3516

0

0

33

14498

0

0

18047

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

3516

0

0

33

14498

0

0

18047

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-6763

0

0

-6763

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

-6763

0

0

-6763

Залишок на
кінець року

4300

3516

0

0

33

7735

0

0

11284

Примітки
Статутний капiтал Статутний капiтал Компанiї станом на 31.12.2012 року, 31.12.2013 та 31.12.2014 року становив 3 516 225 (Три мiльйона
п‟ятсот шiстнадцять тисяч двiстi двадцять п‟ять) гривень. Статутний капiтал подiлено на 703 245 (Сiмсот три тисячi двiстi сорок п‟ять) простих
iменних акцiй номiнальною вартiстю 5 грн. за одну акцiю.
Керівник
Головний бухгалтер

Дирда Володимир Олександрович
Овчаренко Свiтлана Миколаївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтка 1.Товариство та його дiяльнiстьПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИАВТО» (далi - «Товариство») зареєстроване Виконавчим комiтетом Черкаської мiської ради
народних депутатiв 26.07.1993 року. 30.05.2003 року в мiстi Черкаси Юридична адреса Товариства
- Україна, 19632, Черкаська обл.,Черкаський р-н, с.Степанки Смiлянське шосе 8км буд.4 фактичне
мiсцезнаходження товариства спiвпадає з юридичною адресою.Телефон (0472) 55-99-54, факс 5599-58.Генеральний директор - Дирда Володимир Олександровичз 12.09.2007 року по теперiшнiй
час.Головний бухгалтер - Овчаренко Свiтлана Миколаївназ 26.04.2004 року по теперiшнiй
час.Товариство зареєстроване платником ПДВ, свiдоцтво про реєстрацiю № 100321482 вiд
03.02.2011р. видане ДПI у Черкаському районi , iндивiдуальний номер платника ПДВ –
053904023019.В структуру ПАТ “ЧЕРКАСИ-АВТО” входить 7 фiлiй.№з/п Повне найменування
вiдокремленогопiдроздiлу Iдентифiка-цiйний код вiдокремленогопiдроздiлу Реквiзити банку, в
якому обслуговується вiдокремленийпiдроздiл Мiсцезнаходження вiдокремленогопiдроздiлу
(адреса, номери телефонiв) Мiсцезнаходження органу державної податкової служби, де перебуває
на облiку вiдокремлений пiдроздiл1 2 3 4 5 61 Фiлiя «Золотонiська станцiя технiчного
обслуговування» Публiчного акцiонерного товариства «ЧЕРКАСИ-АВТО» 3328304 Черкаська ОД
«Райффайзен Банк Аваль»МФО 354411 м. Золотоношавул..Обухова буд.20 Золотонiська ОДПI ГУ
Мiндоходiв у Черкаськiй обл.м.Золотоноша вул..Шевченка,1532 Фiлiя «Лисянська майстерня
технiчного обслуговування» Публiчного акцiонерного товариства «ЧЕРКАСИ-АВТО» 21360369
АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 смт.Лисянка, вул. Санаторна буд.3 Звенигородська
ОДПI (Лисянське вiддiленя)смт.Лисянка вул.Кiрова,25 3 Фiлiя «Тальнiвська станцiя технiчного
обслуговування» Публiчного акцiонерного товариства «ЧЕРКАСИ-АВТО» 05789222 Черкаська
ОД «Райффайзен Банк Аваль» МФО 354411 м. Тальне вул.Соборна,148 Тальнiвська ОДПI ГУ
Мiндоходiвм.Тальне вул.Соборна,1224 Фiлiя «Чигиринська станцiя технiчного обслуговування»
Публiчного акцiонерного товариства «ЧЕРКАСИ-АВТО» 05789245 Черкаська ОД «Райффайзен
Банк Аваль» МФО 354411 м.Чигирин вул..П.Дорошенка буд.2 Камянська ОДПI (Чигиринське
вiддiлення)м.Чигирин вул.Б.Хмельницького,255 Фiлiя «Кам‟янська станцiя технiчного
обслуговування» Публiчного акцiонерного товариства «ЧЕРКАСИ-АВТО» 05789239 - м.Камянка
вул..Л.Борисової,64А Камянська ОДПI м.Камянка вул.Декабристiв,26 Фiлiя «Смiлянська станцiя
технiчного обслуговування» Публiчного акцiонерного товариства «ЧЕРКАСИ-АВТО» 00234040 м.Смiла вул..Литвинова,76 Смiлянська ОДПI м.Смiла вул. Ленiна,767 Фiлiя «Монастирищенська
станцiя технiчного обслуговування» Публiчного акцiонерного товариства «ЧЕРКАСИ-АВТО»
22807335 Черкаська ОД «Райффайзен Банк Аваль» МФО 354411 м.Монастирище вул.Санаторна,9
Христинiвська МДПI (Монастирищенське вiддiлення)Основнi види дiяльностi згiдно
КВЕД:Таблиця1КВЕДВиди дiяльностi45.20Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних
засобiв45.11Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами45.31Оптова
торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв45.32Роздрiбна торгiвля деталями та
приладдям для автотранспортних засобiв47.19Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих
магазинахСтатутний капiтал Товариства складає 3 516 225 (Три мiльйона п‟ятсот шiстнадцять
тисяч двiстi двадцять п‟ять ) гривень. Статутний капiтал подiлено на 703 245 (Сiмсот три тисячi
двiстi сорок п‟ять) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5 грн. за одну акцiю. Товариство
є оператором автомобiльного ринку України, що має власнi автосалони, станцiї з обслуговування
та ремонту автомобiлiв.ПАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО» складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть
вiдповiдно до МСФЗ, з якою можливо ознайомитися за адресою: Черкаська обл .,Черкаський р-н
с.Степанки Смiлянське шосе 8 км буд.4 Примiтка 2. Основнi пiдходи до складання фiнансової
звiтностiУ вiдповiдностi до вимог Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого
Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України №419 з 1 сiчня 2012 року Товариство складає фiнансову
звiтнiсть згiдно з положеннями Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Керуючись
МСФЗ 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi», Товариство обрало

1 сiчня 2012 року датою переходу на МСФЗ. При цьому, фiнансова звiтнiсть Товариства за 2013
рiк є першою повною рiчною фiнансовою звiтнiстю, що складається вiдповiдно до вимог МСФЗ,
що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та
роз‟яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз‟яснень
Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi Комiтетом з мiжнародного
бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання такої фiнансової звiтностi.Основнi принципи
облiкової полiтики Товариства на 2014 рiк затвердженi наказами по Товариству № 156 вiд
31.12.2013 року. Облiкова полiтика вiдповiдає всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання
першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2014року).Форми звiтiв
складенi у вiдповiдностi до вимог Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку
затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07 лютого 2013 року (Iз змiнами i
доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 627 вiд 27 червня 2013 року),
у межах чинного законодавства, нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України та
мiжнародних стандартiв.Фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2012р. та за рiк, що закiнчився
цiєю датою, була попередньою МСФЗ фiнансовою звiтнiстю Товариства, в якiй було наведено
iнформацiю про перехiд Товариства на МСФЗ.Звiтна дата за звiтний перiодДатою рiчної
фiнансової звiтностi за 2014 рiк є кiнець дня 31 грудня 2014 року.Функцiональна валюта, валюта
подання фiнансової звiтностi та одиниця її вимiруФiнансова звiтнiсть представлена в українськiй
гривнi, що є функцiональною валютою та валютою подання фiнансової звiтностi Товариства. Уся
фiнансова iнформацiя, представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячi,
якщо не зазначене iнше.Принципи оцiнокФiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з використанням
принципу облiку по iсторичнiй вартостi за виключенням iнвестицiй, що пiдлягають оцiнцi за
справедливою вартiстю через прибутки або збитки, та iнвестицiй, що є в наявностi для
продажу.Безперервнiсть дiяльностiФiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення
про безперервнiсть дiяльностi Товариства, у вiдповiдностi до якого реалiзацiя активiв та
погашення зобов‟язань вiдбувається в ходi її звичайної дiяльностi. Використання суджень та
припущень для оцiнкиПри пiдготовцi фiнансової звiтностi були застосованi ряд оцiночних
суджень та припущень, якi впливають на величину активiв та зобов‟язань, вiдображених у
звiтностi. Встановленi припущення та судження ґрунтуються на iсторичному досвiдi, поточних та
очiкуваних економiчних умовах та iншiй доступнiй iнформацiї. Судження, що найбiльш суттєво
впливають на суми визнанi у фiнансовiй звiтностi та оцiнка значення яких може стати причиною
коригувань балансової вартостi активiв та зобов‟язань в наступному фiнансовому роцi
включають:-Строк експлуатацiї основних засобiв;-Знецiнення активiв;-Судовi спори; -Вiдстроченi
податковi активи i зобов‟язання.Примiтка 3. Основнi положення облiкової полiтикиОсновнi
засобиОб‟єкти необоротних активiв вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан Товариства по
первiснiй вартостi за мiнусом накопиченого зносу та будь-яких збиткiв вiд знецiнення об‟єкту.
Первiсна вартiсть таких засобiв включає витрати, безпосередньо пов‟язанi iз придбанням активiв,
i, по квалiфiкацiйним активам, капiталiзованi витрати за позиками. Для об‟єктiв, зведених
господарським способом – собiвартiстю будуть визнанi всi витрати, безпосередньо пов‟язанi з
веденням такого будiвництва та розподiленi накладнi витрати (матерiали, заробiтна плата,
амортизацiя обладнання, задiяного у будiвництвi та iн.).Витрати на ремонт та обслуговування
вiдносяться в склад витрат того перiоду, коли такi витрати були понесенi.Витрати на
реконструкцiю та модернiзацiю капiталiзуються. Непридатнi для подальшого використання
частини основних засобiв визнаються в складi запасiв i в подальшому реалiзуються як
брухт.Прибутки (збитки) вiд вибуття основних засобiв вiдображаються в складi прибуткiв та
збиткiв по мiрi їх виникнення.У вартiсть незавершеного будiвництва включенi аванси, виданi на
капiтальне будiвництво i придбання основних засобiв.Вартiсть об‟єктiв основних засобiв
вiдноситься на витрати шляхом нарахування амортизацiї протягом строку корисного використання
такого активу. Для всiх об‟єктiв основних засобiв, амортизацiя розраховується прямолiнiйним
методом.Товариство роздiляє об‟єкти основних засобiв на наступнi групи:-Будови та споруди;Машини та обладнання;-Автотранспорт;-Iнструменти, прилади, iнвентар;-Iншi основнi засоби.Для
кожного об‟єкту основних засобiв встановлюється свiй очiкуваний строк корисного використання.
В деяких випадках, очiкуваний строк корисного використання може бути меншим, анiж строк

економiчної служби активу в силу специфiки очiкуваної корисностi активу для Товариства.
Розрахункова оцiнка строку корисного використання активу проводиться iз застосуванням
професiйного судження, заснованого на досвiдi роботи Товариства з аналогiчними активами.
Очiкуваний строк корисного використання регулярно (не рiдше одного разу на рiк) перевiряється,
i, при необхiдностi, переглядається. Амортизацiя основних засобiв нараховується лiнiйним
методом протягом таких очiкуваних строкiв корисної служби вiдповiдних активiв:Група основних
засобiв Перiод (рокiв)Будiвлi 20-40Машини та обладнання 7-20Автотранспорт 5-20Iнструменти,
прилади, iнвентар 5-10Iншi основнi засоби 1-10Товариство оцiнює строк корисного використання
основних засобiв не рiдше, анiж на кiнець кожного фiнансового року i, якщо очiкування
вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни вiдображаються як змiна в облiкових оцiнках у
вiдповiдностi до МСФО 8 (IAS 8) «Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки».Такi
оцiнки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв та на
амортизацiйнi вiдрахування протягом перiоду.Знецiнення активiвТовариство оцiнює балансову
вартiсть матерiальних та нематерiальних активiв на предмет наявностi ознак знецiнення таких
активiв. При оцiнцi на знецiнення активiв, якi не генерують незалежнi грошовi потоки, такi активи
вiдносяться до вiдповiдної одиницi, яка такi потоки генерує. Наступнi змiни у вiднесення активiв
до одиницi, яка генерує грошовi потоки, або ж розподiленнi таких грошових потокiв у перiодах
можуть мати суттєвий вплив на балансову вартiсть вiдповiдних активiв.Резерв на знецiнення
торгової та iншої дебiторської заборгованостiТовариство нараховує резерв на знецiнення торгової
та iншої дебiторської заборгованостi виходячи iз оцiнки Товариства можливостi стягнення
заборгованостi з конкретних клiєнтiв. Якщо вiдбувається зниження кредитоспроможностi будьякого iз крупних клiєнтiв, або фактичнi збитки вiд невиконання зобов‟язань боржниками
перевищують оцiнки Товариства, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вказаних
оцiнок.Якщо Товариство визначає, що не iснує об‟єктивного пiдтвердження факту знецiнення
конкретної дебiторської заборгованостi, незалежно вiд суми, така дебiторська заборгованiсть
включається до категорiї дебiторiв iз близькими характеристиками кредитного ризику. Сукупнi
заборгованiсть за такими категорiями, в свою чергу, тестується на предмет
знецiнення.Характеристики кредитного ризику, вiдповiдно до яких вiдбувається групування
дебiторської заборгованостi, пов‟язанi iз оцiнкою майбутнiх грошових потокiв, якi генеруються
такою заборгованiстю i в свою чергу залежать вiд здатностi боржника погасити заборгованiсть
вiдповiдно до погоджених умов.Майбутнi грошовi потоки за групою дебiторiв, якi оцiнюються в
сукупностi на предмет знецiнення, визначаються iз договiрних грошових потокiв, поточних
економiчних умов в цiлому, строкiв виникнення дебiторської заборгованостi, досвiд Товариства по
списанню такої заборгованостi в минулому, кредитоспроможностi покупцiв, змiни умов оплати за
договорами та iнших обставин, якi, на думку Товариства, можуть вплинути на майбутнi грошовi
потоки вiд такої заборгованостi.Змiни в економiцi, галузевiй специфiцi або ж у фiнансовому
становищi окремих клiєнтiв можуть мати наслiдком коригування величини резерву на знецiнення
торгової та iншої дебiторської заборгованостi, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi.Оцiнка
доходiвДоходи вiд реалiзацiї визнаються у розмiрi справедливої вартостi винагороди i представляє
собою суму, що очiкується отримати (або вже отриману) за товари, роботи чи послуги, наданi в
ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахування очiкуваних повернень товарiв покупцями,
знижок та iнших аналогiчних вирахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартiсть.
Реалiзацiя товарiвДоходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови використання всiх наведених
нижче положень:•Товариство передало покупцю всi суттєвi ризики i вигоди, пов‟язанi з
володiнням товарами;•Товариство бiльше не контролює товари в тiй мiрi, яка зазвичай
асоцiюється с правом власностi на товари;•Сума доходiв може бути достовiрно визначена;•Iснує
висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов‟язаних з операцiєю; i•Понесенi або
очiкуванi витрати, пов‟язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.Надання
послугДоходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно
визначена; iснує вiрогiднiсть того, що економiчнi вигоди, пов‟язанi з операцiєю, надiйдуть
Товариству i понесенi та очiкуванi витрати, пов‟язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно
визначенi.Судовi спориТовариство використовує судження для оцiнки i визнання резервiв i
розкриття умовних зобов'язань вiдносно наявних судових розглядiв та iнших претензiй, якi

очiкують рiшення шляхом мирного врегулювання, захисту iнтересiв в судi або державного
втручання, а також розкриття iнших умовних зобов'язань. Судження пов'язанi з оцiнкою
вiрогiдностi позитивного результату наявних претензiй або виникнення зобов'язання, а також
можливої величини резерву, необхiдного для остаточного врегулювання. У зв'язку з
невизначенiстю, властивiй процедурi оцiнки, фактичнi витрати можуть вiдрiзнятися вiд
нарахованих резервiв. Оцiнка величини нарахованих резервiв може мiнятися у мiру отримання
нової iнформацiї. Перегляд оцiнок величин нарахованих зобов'язань може мати iстотний вплив на
майбутнi операцiйнi результати.Вiдстроченi податковi активи та зобов‟язанняВiдстроченi
податковi активи та зобов‟язання переглядаються на кожну звiтну дату i знижуються у випадку,
якщо стає очевидно, що не буде отриманий вiдповiдний прибуток до оподаткування. Оцiнка
вiрогiдностi включає судження, що ґрунтуються на очiкуваних результатах дiяльностi. Для оцiнки
вiрогiдностi реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв (зобов‟язань) в майбутньому
використовуються рiзнi фактори, включаючи операцiйнi результати минулих рокiв, операцiйний
план, закiнчення термiну вiдшкодування податкових збиткiв i стратегiї податкового планування.
Якщо фактичнi результати вiдрiзняються вiд оцiнених, або цi оцiнки повиннi бути переглянутi в
майбутнiх перiодах, це може чинити негативний вплив на фiнансове положення, результат вiд
операцiй i потоки грошових коштiв. У випадку якщо величина визнання вiдстрочених податкових
активiв в майбутньому повинна бути зменшена, це скорочення буде визнано в звiтi про сукупний
дохiд.ОрендаОренда, за умовами якої, до Товариства перейдуть всi ризики i вигоди, пов‟язанi iз
правом власностi на актив, буде класифiкуватися як фiнансова оренда. Iншi види оренди
класифiкуються як операцiйна оренда.Витрати по операцiйнiй орендi вiдноситься на витрати
рiвномiрно протягом термiну оренди об‟єкта.Активи, отриманi на умовах фiнансової оренди,
визнаються та вiдображаються у складi об‟єктiв основних засобiв по найменшiй iз: справедливiй
вартостi об‟єкта на дату придбання чи поточнiй дисконтованiй вартостi майбутнiх мiнiмальних
орендних платежiв.Платiж за фiнансовою орендою розподiляється мiж фiнансовими витратами та
погашенням суми основного боргу щоб досягти постiйної ставки вiдсотка на залишок суми
основного боргу. Витрати за фiнансовою орендою включають у склад витрат на вiдсотки у звiтi
про фiнансовi результати.Полiтика щодо амортизацiї об‟єктiв основних засобiв, отриманих за
фiнансовою орендою, вiдповiдає загальнiй полiтицi нарахування амортизацiї на власнi об‟єкти
основних засобiв. Якщо за умовами фiнансового лiзингу Товариство в кiнцi строку договору не
отримує право власностi на об‟єкт, то строком амортизацiї буде менший iз строку дiї договору або
строку корисного використання.Нематерiальнi активиНематерiальнi активi вiдображаються в
облiку по первiснiй вартостi за вирахуванням нарахованої сум нарахованої амортизацiї та резерву
пiд знецiнення.Самостiйно створенi нематерiальнi активи визнаються лише якщо вони створенi на
стадiї розробки (в розумiннi МСФО 38 «Нематерiальнi активи») i Товариство може
продемонструвати наступне:-Технiчну здiйсненнiсть завершення створення нематерiального
активу, так, щоб його можна було використовувати або продано;-Намiр завершити створення
нематерiального активу та використовувати його або продати;-Здатна використати нематерiальний
актив;-Те, яким чином нематерiальний актив буде створювати ймовiрнi майбутнi економiчнi
вигоди;-Наявнiсть достатнiх технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробки,
використання активу.-Здатнiсть надiйно оцiнити витрати, якi вiдносяться до нематерiального
активу в процесi його розробки.Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом
строку корисного використання активу. Нематерiальнi активи перевiряються на знецiнення при
появi ризикiв знецiнення. Очiкуваний строк використання активу перевiряється на кiнець кожного
звiтного перiоду. Змiна строкiв корисного використання є змiною облiкових оцiнок i
вiдображається перспективно.ЗапасиТоварно-матерiальнi запаси вiдображаються по найменшiй iз
вартостi придбання чи чистої вартостi реалiзацiї.При вiдпуску запасiв в продаж, виробництво та
iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за оцiнкою ФIФО, крiм легкових, вантажних автомобiлiв,
автобусiв, якi вибувають за методом iдентифiкованої собiвартостi.Вартiсть запасiв власного
виробництва та вартiсть незавершеного виробництва включає вiдповiдну
долю
загальновиробничих витрат.Грошовi кошти та їх еквiвалентиДо складу грошових коштiв
вiдносяться грошовi кошти на рахунках в банку та в касi, а також депозити до запитання. До
складу еквiвалентiв грошових коштiв вiдносяться короткостроковi високолiквiднi фiнансовi

вкладення, якi можуть бути легко конвертованi в грошовi кошти, зi строком погашення не бiльше
трьох мiсяцiв, вартiсть яких схильна до незначних коливань.Фiнансовi iнструментиВизнання
фiнансових iнструментiв Товариство визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у звiтi про
фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли вони стають стороною контрактних зобов'язань щодо
фiнансових iнструментiв. Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються на дату здiйснення
операцiї.Згiдно з МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» фiнансовi активи
класифiкуються у такi чотири категорiї: фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток; позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi
до погашення, i фiнансовi активи, якi утримуються на пiдприємствi для продажу. При первiсному
визнаннi фiнансових активiв, вони визнаються за справедливою вартiстю плюс у разi, якщо це не
iнвестицiї, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, витрати за
угодою, прямо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансового активу. Коли Товариство стає
стороною за договором, то воно розглядає наявнiсть у ньому вбудованих похiдних iнструментiв.
Вбудованi похiднi iнструменти вiдокремлюються вiд основного договору, який не оцiнюється за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток у разi, якщо аналiз показує, що економiчнi
характеристики i ризики вбудованих похiдних iнструментiв iстотно вiдрiзняються вiд аналогiчних
показникiв основного договору.Товариство класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля
первiсного визнання i, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю
наприкiнцi кожного фiнансового року. Усi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв на
«стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Товариство бере
на себе зобов'язання купити актив. Угоди з купiвлi або продажу на «стандартних умовах» - це
купiвля або продаж фiнансових активiв, яка вимагає поставки активу у строк, встановлений
законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.Фiнансовi активи, якi
переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток Фiнансовий актив є
фiнансовим активом, який переоцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток,
якщо вiн класифiкується як утримуваний для продажу або є таким пiсля первiсного визнання.
Фiнансовi активи переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо
Компанiя управляє такими iнвестицiями та приймає рiшення про купiвлю або продаж на основi
їхньої справедливої вартостi вiдповiдно до прийнятого управлiння ризиками або iнвестицiйною
стратегiєю. Пiсля первiсного визнання витрати, що мають вiдношення до здiйснення операцiї,
визнаються у прибутках або збитках у мiру виникнення. Фiнансовi активи, якi переоцiнюються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток, оцiнюються за справедливою вартiстю;
вiдповiднi змiни визнаються у прибутках або збитках. У звiтному перiодi таких активiв у
Товариства не було.Позики та дебiторська заборгованiсть Позики та дебiторська заборгованiсть –
це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначуваними платежами, якi не котируються
на активному ринку. Пiсля первiсної оцiнки позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються
за амортизованою вартiстю з використанням ефективної процентної ставки за вирахуванням
резерву пiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй,
що виникли при придбаннi, i включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної
процентної ставки, i витрати по здiйсненню угоди. Доходи i витрати, що виникають при
припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi та нарахуваннi амортизацiї,
визнаються у звiтi про фiнансовi результати за перiод.При первiсному визнаннi позики виданi
облiковуються за справедливою вартiстю виданих коштiв, яка визначається з використанням
ринкових процентних ставок на подiбнi iнструменти, якщо вони iстотно вiдрiзняються вiд
процентної ставки за виданою позикою. Виданi позики оцiнюються за амортизованою вартiстю iз
застосуванням методу ефективного вiдсотка. Рiзниця мiж справедливою вартiстю виданих коштiв
та сумою погашення позики вiдображається як вiдсотки до отримання протягом строку, на який
видано позику. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних
iз здiйсненням операцiї, та будь-якого дисконту або премiї при погашеннi. Позики, строк
погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати звiту про фiнансовий стан, включаються до
складу необоротних активiв.Дебiторська заборгованiсть вiдображається з врахуванням податку на
додану вартiсть (ПДВ) та первiсно враховується по вартостi, яку повинен буде сплатити дебiтор.
Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть коригується на суму резерву пiд знецiнення.

Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть створюється за наявностi об‟єктивних свiдоцтв того, що
компанiя не зможе отримати заборгованiсть з врахуванням вихiдних умов. Ознаками того, що
дебiторська заборгованiсть знецiнена вважаються суттєвi фiнансовi труднощi контрагента,
ймовiрнiсть його банкрутства, реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу. У разi, коли
дебiторська заборгованiсть стає безнадiйною, вона списується за рахунок резерву пiд сумнiвну
дебiторську заборгованiсть. Оплата ранiше списаних сум визнається в складi доходiв
перiоду.Справедлива вартiстьОчiкувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань
визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. Однак
для iнтерпретацiї маркетингових даних з метою оцiнки справедливої вартостi необхiдний
квалiфiкований висновок. Вiдповiдно, при оцiнцi не обов'язково зазначати суму, яку можна
реалiзувати на iснуючому ринку. Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв
оцiнки може мати значний вплив на очiкувану справедливу вартiсть.Очiкувана справедлива
вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням дисконтованих грошових
потокiв та iнших вiдповiдних методiв оцiнки на кiнець року; вона не вказує на справедливу
вартiсть цих iнструментiв на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Цi оцiнки не вiдображають
нiяких премiй або знижок, якi могли б випливати з пропозицiї одночасного продажу повного
пакету певного фiнансового iнструменту Товариства. Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на
судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї,
ризикiв, притаманних рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв.Оцiнка справедливої
вартостi ґрунтується на iснуючих фiнансових iнструментах без спроб оцiнити вартiсть очiкуваної
ф'ючерсної угоди та вартiсть активiв i пасивiв, якi не вважаються фiнансовими iнструментами.
Крiм того, податкова рамiфiкацiя (розгалуженiсть) пов'язана з реалiзацiєю нереалiзованих
прибуткiв i збиткiв, може вплинути на оцiнку справедливої вартостi i тому не враховувалася у цiй
звiтностi.Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Товариства мiстять грошовi кошти i
еквiваленти грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання та
позики. Облiкова полiтика щодо їхнього визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах
цих Примiток. Протягом звiтного перiоду Товариство не використовувала фiнансових деривативiв,
процентних свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних або вiдсоткових
ризикiв.Аванси виданiАванси виданi вiдображаються по фактичнiй вартостi за вирахуванням
резерву пiд знецiнення. Сума авансiв на придбання активу включається до його балансової
вартостi при отриманнi Товариством контролю над цим активом та при наявностi ймовiрностi
того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов‟язанi з ним, будуть отриманi Компанiєю. Iншi аванси
списуються за рахунок прибуткiв та збиткiв при отриманнi товарiв або послу, що вiдносяться до
них. За наявностi ознак того, що активи, товари та послуги, що вiдносяться до авансiв, не будуть
отриманi, балансова вартiсть авансiв пiдлягає списанню, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення
вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв. Аванси виданi вiдносяться до довгострокових
активiв, коли товари або послуги, за якi здiйснена оплата, будуть отриманi через один рiк i
пiзнiше, або коли аванси вiдносяться до активу, який пiсля первiсного визнання буде вiднесений
до категорiї необоротних активiв.Податок на додану вартiстьПодаток на додану вартiсть
стягується з Товариства за ставкою визначеною в ст.. 193 ПКУ та з урахуванням Пiдроздiлу 2
Роздiлу ХХI «Прикiнцевi та перехiднi положення» . Зобов‟язання Товариства з ПДВ дорiвнює
загальнiй сумi ПДВ, що акумульована за звiтний перiод, та виникає на дату вiдвантаження товарiв
покупцям (надання послуг) або на дату отримання оплати вiд покупцiв, в залежностi вiд того, що
вiдбулося ранiше. Податковий кредит з ПДВ – це сума, на яку Товариство має право зменшити
свої зобов‟язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на податковий кредит виникає в момент
отримання товарiв (робiт, послуг) або в момент оплати постачальнику в залежностi вiд того, що
вiдбулося ранiше. ПДВ по операцiям з продажу та придбання визнається в балансi розгорнуто та
вiдображається окремо як актив та зобов‟язання з ПДВ.Статутний капiталЗвичайнi акцiї
класифiкуються у складi статутного капiталу. Витрати, безпосередньо пов'язанi з випуском
звичайних акцiй i опцiонiв, визнаються як зменшення капiталу, за вирахуванням вiдповiдних
податкiв.Зобов‟язання за дивiдендами Зобов'язання по виплатi дивiдендiв визнаються у складi
зобов'язань в перiодi, в якому дивiденди затвердженi акцiонерами.Прибуток на акцiюПрибуток на
акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку (збитку), що вiдноситься на долю звичайних

акцiонерiв, на середньозважене число звичайних акцiй в обiгу.Податок на прибутокПодаток на
прибуток за рiк включає поточний нарахований податок i вiдстрочений податок. Податок на
прибуток визнається в звiтi про фiнансовi результати за винятком випадкiв, коли нарахування
податку на прибуток вiдноситься до статей, визнаних безпосередньо в капiталi (в цьому випадку
вiн визнається в капiталi) або ж у складi iншого сукупного доходу (визнається у складi iншого
сукупного доходу).Сума поточного податку до сплати розраховується Товариством вiд прибутку
до оподаткування, визначуваної вiдповiдно до податкового законодавства України iз
застосуванням податкової ставки, що дiє на звiтну дату, а також включає коригування податкових
зобов'язань за минулi роки.Вiдстрочений податок розраховується з використанням балансового
методу на суму тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань,
використовуванiй для складання фiнансовiй звiтностi, та їх вартiстю, використовуваною для
податкових цiлей. Величина вiдстроченого податку визначається з урахуванням очiкуваного
способу реалiзацiї активiв або сплати зобов'язань iз застосуванням податкових ставок, що дiють
або оголошених на звiтну дату. Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання приймаються до
залiку для цiлей фiнансової звiтностi, оскiльки вони вiдносяться до податку на прибуток, що
стягується одним i тим же податковим органом.Вiдстрочений податковий актив визнається тiльки
в розмiрi, що не перевищує очiкуваної в майбутньому величини податкiв вiд прибутку до
оподаткування, за рахунок яких цей актив буде реалiзований. Сума вiдстроченого податкового
активу зменшується, якщо отримання вiдповiдної вигоди вiд його реалiзацiї стає маловiрогiдним.У
груднi 2010 року в Українi було прийнято Податковий кодекс, який дiє з сiчня 2011 року, а щодо
податку на прибуток пiдприємств – з квiтня 2011 року. Для розрахунку податку на прибуток згiдно
з положеннями ПКУ застосовуються такi ставки податку на прибуток:до 01 квiтня 2011 – 25 %; з
01 квiтня 2011 до 31 грудня 2011 – 23 %; з сiчня 2012 року до 31 грудня 2012 – 21 %, з 01 сiчня
2013 до 31 грудня 2013 – 19 %;з 01 сiчня 2014 - 18%з 01 сiчня 2015 – 18 %,Однак слiд зазначити,
що у вiдповiдностi до норм Закону України № 713 -VII вiд 19.12.2013 р. «Про внесення змiн до
Податкового кодексу України про ставки окремих податкiв» ставка податку на прибуток в 2014
роцi складає 18 %.У цьому звiтi керiвництво Товариство вiдобразило вплив нового Податкового
кодексу на поточнi та вiдстроченi податки на прибуток, пов'язанi зi змiною ставок податку на
прибуток, а також у зв'язку зi змiною податкової балансової вартостi основних засобiв. При
розрахунку сум вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань Товариство використовувала ставки
податку, якi, як очiкується, дiятимуть у перiод реалiзацiї тимчасових рiзниць, якi призвели до
виникнення вiдповiдних вiдкладених податкових активiв i зобов'язаньРезерви та забезпечення
наступних витрат та платежiвРезерви визнаються, якщо Товариство, внаслiдок певної подiї в
минулому, має юридичнi або добровiльно прийнятi на себе зобов‟язання, для урегулювання яких з
великою ймовiрнiстю, знадобиться вiдтiк ресурсiв, що несуть у собi майбутнi економiчнi вигоди, i
якi можна оцiнити з великим ступенем надiйностi.Iншi резервиIншi резерви вiдбиваються в
балансi у випадках, якщо Товариство має юридичнi або фактичнi зобов'язання, що виникли в
результатi минулої подiї, i iснує вiрогiднiсть вiдтоку економiчних вигод при виконаннi таких
зобов'язань, а також сума резерву може бути надiйно визначена.Операцiйнi та неоперацiйнi
доходи та витратиОперацiйнi доходи i витрати включають рiзнi види доходiв i витрат, що
виникають в результатi господарської дiяльностi Товариства.Певнi доходи i витрати презентованi
окремо вiд доходiв та витрат вiд операцiйної дiяльностi у зв'язку з їх iстотнiстю i природою
виникнення для повнiшого вiддзеркалення фiнансових результатiв дiяльностi Товариства.
Визнання доходуДоходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди,
отриманої або який пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за товари та послуги,
наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних повернень товару
покупцями, знижок та iнших аналогiчних вiдрахувань, а також за вирахуванням податку на додану
вартiсть («ПДВ»).Виручка вiд реалiзацiї матерiальних активiв вiдображається в звiтi про сукупний
дохiд, коли iстотна частина ризикiв i винагород вiд володiння такими активами перейшла до
покупця, сума виручки може бути надiйно визначена, та ймовiрне надходження до пiдприємства
економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю, i витрати, понесенi або якi будуть понесенi в
майбутньому по данiй операцiї, можуть бути надiйно визначенi.Виручка за контрактом на надання
послуг вiдображається щодо стадiї завершення контракту.Процентнi доходи визнаються в звiтi

про фiнансовi результати за принципом нарахування, виходячи з суми основного боргу i
ефективної процентної ставки, яка дисконтує очiкуванi майбутнi притоки грошових коштiв
протягом термiну дiї фiнансового активу до залишкової вартостi активу.Визнання витратВитрати
визнаються в звiтi про сукупний дохiд за принципом нарахування з урахуванням ефективного
доходу по зобов'язаннях.Всi процентнi i iншi витрати по позикових засобах, що не вiдносяться
безпосередньо до придбання, будiвництва або виробництва активу, що вiдповiдає визначеним
вимогам, списуються у витрати по мiрi їх виникнення.Фiнансовi доходи та витратиФiнансовi
доходи та витрати включають в себе вiдсотковi витрати по позиковим коштам, вiдсотковий дохiд
вiд розмiщених коштiв. Витрати по позиковим коштам, якi вiдносяться до активiв, для створення
яких необхiдний значний промiжок часу, капiталiзується у складi таких активiв. Всi iншi
вiдсотковi та iншi витрати по позиковим коштам вiдносяться на витрати з використанням
ефективної вiдсоткової ставки.Вiдсотковi доходи визнаються по мiрi нарахування за ефективною
ставкою доходностi активу.Примiтка 4. Новi стандарти та iнтерпретацiїНовi i переглянутi
стандарти i iнтерпретацiї, якi повиннi застосовуватися Компанiєю.Прийнята облiкова полiтика
вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася в попередньому звiтному роцi.Новi стандарти,
якi наведенi нижче та поправки до стандартiв, внесенi в рамках щорiчного проекту
«Удосконалення МСФЗ», стали обов‟язковими для Компанiї з 1 сiчня 2014 року i не вплинули на
облiкову полiтику, фiнансовий стан або результати дiяльностi Компанiї:МСФЗ 10, МСФЗ 12 та
МСБО 27 щодо суб‟єктiв iнвестицiйної дiяльностiВнесенi змiни до МСФЗ 10 «Консолiдована
фiнансова звiтнiсть», МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях» i
МСБО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» для суб‟єктiв iнвестицiйної дiяльностi: передбачено
звiльнення вiд консолiдацiї окремих дочiрнiх компанiй, натомiсть вимагається, щоб такий суб‟єкт
оцiнював iнвестицiї в кожну дочiрню компанiю за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток вiдповiдно до вимог МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» або МСБО 39 «Фiнансовi
iнструменти: Визнання та Оцiнка».Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов‟язань –
Змiни в МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» Ця змiна вводить керiвництво щодо
застосування МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» з метою усунення невiдповiдностей,
виявлених при застосуваннi певних критерiїв взаємозалiку. Це включає роз‟яснення значення
виразу «у теперiшнiй час має законодавчо встановлене право на залiк» i того, що певнi системи з
розрахунком на чистiй основi можуть вважатись еквiвалентними системам iз розрахунком на
валовiй основi.Поправки до МСБО 39 та МСФЗ 9 щодо облiку хеджування i знецiнення
фiнансових активiвЗмiни до МСБО 39 та МСФЗ 9 прояснюють про вiдсутнiсть необхiдностi
припинення облiку хеджування, якщо вiдбувається поновлення деривативу, який хеджується, за
умови дотримання певних критерiїв.Тлумачення КТМФЗ 21 «Обов‟язковi платежi»Забезпечує
роз‟яснення коли визнавати зобов'язання по стягуванню зборiв, якi визначенi державою, як для
тих, що облiковуються вiдповiдно до МСФЗ 37 «Резерви, Умовнi зобов'язання i Умовнi активи» i
тих випадкiв, коли час i розмiр зборiв чiтко визначений.Вона забезпечує наступнi керiвнi вказiвки
щодо визнання зобов'язання зi сплати зборiв:• Зобов'язання визнається поступово, якщо
зобов'язуюча подiя вiдбувається протягом певного перiоду часу• Якщо зобов‟язання прив‟язанi до
досягнення мiнiмального рiвня норми прибутку, воно вiдображується коли такий рiвень
досягнутий.Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2010-2012 рр.В рамках щорiчних удосконалень
МСФЗ за перiод 2010-2012 рр. Рада з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку випустила
сiм поправок до шести стандартiв, включаючи поправку до МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої
вартостi» Поправка до МСФЗ 13 набуває чинностi невiдкладно та застосовується щодо перiодiв,
якi починаються 1 сiчня 2014, i роз'яснює в текстi Основи для висновкiв, що безвiдсоткова
короткострокова дебiторська та кредиторська заборгованiсть можуть оцiнюватися за сумами до
оплати або отримання, якщо ефект дисконтування є несуттєвим. Ця поправка до МСФЗ 13 не мала
впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2011-2013 рр.В
рамках щорiчних удосконалень МСФЗ за перiод 2011-2013 рр. Рада Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку випустила чотири поправки до чотирьох стандартiв, включаючи поправку
до МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Поправка до
МСФЗ 1 набирає чинностi негайно, застосовується щодо перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2014, i
роз'яснює в текстi Основи для висновкiв, що компанiя має право застосовувати або дiючий

стандарт, або новий стандарт, який поки не є обов'язковим, але допускає дострокове застосування,
за умови послiдовного застосування такого стандарту в перiодах, представлених у першiй
фiнансовiй звiтностi органiзацiї за МСФЗ. Ця поправка до МСФЗ 1 не мала впливу на фiнансову
звiтнiсть Компанiї, оскiльки Компанiя вже готує свою фiнансову звiтнiсть за МСФЗ.Новi
стандарти та тлумачення, що будуть обов‟язковими для застосування Компанiєю у майбутньому,
наведено нижче. Були опублiкованi наступнi окремi новi стандарти та тлумачення, що будуть
обов‟язковими для застосування Компанiєю у звiтних перiодах, що починаються з 1 сiчня 2015
року або пiсля цiєї дати. Компанiя не застосовувала цi стандарти та тлумачення до початку їх
обов‟язкового застосування.МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти»У липнi 2014 Рада з МСФЗ
випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», яка вiдображає
результати всiх етапiв проекту за фiнансовими iнструментами i замiнює МСФЗ 39 «Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка» i всi попереднi редакцiї.Стандарт вводить новi вимоги щодо
класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та облiку хеджування. МСФЗ 9 набуває чинностi для рiчних
звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається
дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної
iнформацiї не є обов'язковим. Дострокове застосування попереднiх редакцiй МСФЗ 9 (2009, 2010 i
2013) допускається, якщо дата першого застосування припадає на перiод до 1 лютого 2015Вплив
МСФЗ 9 на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань Компанiї наразi
оцiнюється.МСФЗ 14 «Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць»МСФЗ 14 є необов'язковим
стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких пiдлягає тарифному регулюванню,
продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовуваних ними дiючих принципiв облiкової полiтики
щодо залишкiв по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць пiсля першого застосування МСФЗ.
Органiзацiї, що застосовують МСФЗ 14, повиннi представити рахунки вiдкладених тарифних
рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий стан, а руху по таким рахункам - окремими
рядками у звiтi про прибутки або збитки i iнший сукупний дохiд. Стандарт вимагає розкриття
iнформацiї про характер тарифного регулювання та пов'язаних з ними ризиками, а також про
вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї. МСФЗ 14 набуває чинностi для
рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати.Оскiльки Компанiя не
пiдлягає тарифному регулюванню, даний стандарт не застосовний до його фiнансової
звiтностi.МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клiєнтами»МСФЗ 15 був випущений в травнi 2014 р
i передбачає нову модель, що включає п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за
договорами з клiєнтами. Згiдно МСФЗ 15 виручка визнається за сумою, яка вiдображає
вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг
клiєнту. Принципи МСФЗ 15 передбачають бiльш структурований пiдхiд до оцiнки i визнання
виручки.Новий стандарт по виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi дiючi
вимоги до визнання виручки згiдно з МСФЗ. Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв,
що починаються 1 сiчня 2017 або пiсля цiєї дати, ретроспективно в повному обсязi або з
використанням модифiкованого ретроспективного пiдходу, при цьому допускається дострокове
застосування. В даний час Компанiя оцiнює вплив МСФЗ 15 i планує застосувати новий стандарт
на вiдповiдну дату набрання чинностi.Поправки до МСБО 19 «Виплати працiвникам» Додатковi
вказiвки до МСБО 19 «Виплати працiвникам» щодо облiку внескiв працiвникiв або третiх осiб, якi
зазначенi в умовах плану з визначеними виплатами.Поправки до МСБО 36 «Зменшення
корисностi активiв» (для нефiнансових активiв)Внесенi змiни МСФЗ 36 «Зменшення корисностi
активiв» для зменшення впливу обставин, при яких сума очiкуваного вiдшкодування вартостi
активiв або одиниць, що генерують грошовi кошти, вiдповiдно була розкрита. Бiльш чiтко
визначено вимоги щодо розкриттiв та висунуто пряму вимогу щодо розкриття ставки
дисконтування при визначеннi зменшення корисностi (або вiдновленнi визнаного ранiше
зменшення корисностi), коли сума очiкуваного вiдшкодування (визначена на основi справедливої
вартостi за мiнусом витрат з вибуття) визначається з використанням дисконтованої
вартостi.Поправки до МСФЗ 11 «Спiльна дiяльнiсть» - «Облiк придбань часток участi у спiльних
операцiях»Поправки до МСФЗ 11 вимагають, щоб учасник спiльних операцiй вiдображав
придбання частки участi у спiльнiй операцiї, дiяльнiсть якої являє собою бiзнес згiдно визначення
даного термiна за МСФЗ 3, згiдно з вiдповiдними принципами МСФЗ 3 для облiку об'єднань

бiзнесу. Поправки також роз'яснюють, що ранiше iснуючi частки участi в спiльнiй операцiї не
переоцiнюються при придбаннi додаткової частки участi в тiй же спiльнiй операцiї, якщо
зберiгається спiльний контроль. Крiм того, в МСФЗ 11 було включено виключення зi сфери
застосування, згiдно з яким данi поправки не застосовуються, якщо сторони, якi здiйснюють
спiльний контроль (включаючи органiзацiю, що звiтує), знаходяться пiд спiльним контролем
однiєї i тiєї ж кiнцевої контролюючої сторони.Поправки застосовуються як щодо придбання
первiсної частки участi в спiльнiй операцiї, так i щодо придбання додаткових часток у тiй же
спiльнiй операцiї i набирають чинностi на перспективнiй основi для рiчних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування.
Очiкується, що поправки не матимуть вплив на фiнансову звiтнiсть КомпанiїПоправки до МСБО
16 та МСБО 38 «Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї»Поправки роз'яснюють принципи
МСБО 16 та МСБО 38, якi полягають в тому, що виручка вiдображає структуру економiчних
вигiд, якi генеруються в результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi
вигоди, якi споживаються в рамках використання активу. В результатi метод, що базується на
виручцi не може використовуватися для амортизацiї основних засобiв i може використовуватися
тiльки в рiдких випадках для амортизацiї нематерiальних активiв. Поправки застосовуються на
перспективнiй основi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при
цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що поправки не матимуть вплив на
фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки Компанiя не використовувала оснований на виручцi метод
для амортизацiї своїх необоротних активiв.Поправки до МСБО 27 «Метод пайової участi в
окремих фiнансових звiтах»Поправки дозволяють органiзацiям використовувати метод пайової
участi для облiку iнвестицiй у дочiрнi органiзацiї, спiльнi пiдприємства та залежнi органiзацiї в
окремiй фiнансовiй звiтностi. Органiзацiї, якi вже застосовують МСБО i приймають рiшення про
перехiд на метод пайової участi у своїй окремiй фiнансовiй звiтностi, повиннi будуть
застосовувати цю змiну ретроспективно. Органiзацiї, що вперше застосовують МСФЗ i приймаючi
рiшення про використання методу участi в своїй окремiй фiнансовiй звiтностi, зобов'язанi
застосовувати цей метод з дати переходу на МСФЗ. Поправки набувають чинностi для рiчних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове
застосування. Очiкується, що поправки не матимуть вплив на фiнансову звiтнiсть
Компанiї.Щорiчнi удосконалення (2010-2012) • МСБО 16 Основнi засоби та МСБО 38
Нематерiальнi активи: Метод переоцiнки - пропорцiйний перерахунок накопиченої амортизацiї•
МСБО 24 Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони: Ключовий управлiнський персонал • МСФЗ
2 Платiж на основi акцiй: Визначення «умов набуття прав»• МСФЗ 3 Об'єднання бiзнесу:
Бухгалтерський облiк умовної компенсацiї при об‟єднаннi бiзнесу• МСФЗ 8 Операцiйнi сегменти:
Приведення загальної суми активiв звiтних сегментiв до суми активiв суб‟єкта • МСФЗ 8
Операцiйнi сегменти: Узагальнення операцiйних сегментiв Щорiчнi удосконалення (2011-2013) •
МСБО 40 Iнвестицiйна нерухомiсть: Роз'яснення взаємозв'язку мiж МСФЗ 3 Об'єднання бiзнесу та
МСБО 40 Iнвестицiйна нерухомiсть, в частинi вiднесення нерухомостi до складу iнвестицiйної або
такої, яку займає власник нерухомостi• МСФЗ 3 Об'єднання бiзнесу: Обсяг виключень для
спiльних пiдприємств • МСФЗ 13 Оцiнка за справедливою вартiстю: Короткостроковi дебiторська
та кредиторська заборгованостi Вищенаведенi удосконалення застосовується для рiчних звiтних
перiодiв починаючи з 1 липня 2014 року, або пiзнiше. Не очiкується, що новi удосконалення
iстотно впливатимуть на фiнансову звiтнiсть Компанiї.Примiтка 5. Основнi засоби Основнi засоби
представленi наступним чином: Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби
Iнструменти, прилади та iнвентар Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Разом Первiсна вартiсть на
31.12.2013 24366 1728 487 1147 6 27734Надходження 36 39 75Перемiщення Переоцiнка Вибуття
2509 153 93 6 2761на 31.12.2014 21857 1611 487 1093 25048Накопичений знос на 31.12.2013 7937
1072 369 732 10110Нараховано знос за перiод 362 107 29 57 555Уцiнка основних 7099 7099Знос по
вибувшим 1231 124 91 1446на 31.12.2014 14167 1055 398 698 16318Залишкова вартiсть на
31.12.2013 16429 656 118 415 6 17624на 31.12.2014 7690 556 89 395 8730Примiтка 6. Нематерiальнi
активиНижче наведенi iнформацiя щодо руху нематерiальних активiв протягом 2014 рокiв:
Торговельнi марки Промисловi патенти Комп‟ютернi програми та iнше РазомПервiсна вартiсть на
31.12.2013 - - 128 128Надходження - - Вибуття - - 15 15на 31.12.2014 - - 113 113Накопичена

амортизацiя на 31.12.2013 - - 108 108Амортизацiя за перiод - - 2 2на 31.12.2014 - - 110
110Залишкова вартiсть на 31.12.2013 - - 20 20на 31.12.2014 - - 3 3Примiтка 7. Вiдстроченi
податкиСтруктура вiдстрочених податкiв станом на 31.12.2013 року та 31.12.2014 року була
наступною: Рiзниця в оцiнцi основних засобiв Резерв сумнiвних боргiв Резерв на виплати
персоналу Нематерiальнi активи та iнше РазомВiдстроченi податковi активи (зобов‟язання) на
31.12.2013 2137 - 39 - 2176Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi Податок на прибуток у
складi iншого сукупного прибутку на 31.12.2014 708 - 21 - 729Витрати з податку на прибуток
складаються з наступних компонентiв: 2014 Поточний податок на прибуток 88 Доходи/витрати по
вiдстроченому податку на прибуток -1447 Разом податок на прибуток -1359 Вiдстроченi податковi
активи та зобов‟язання оцiнюються по ставкам податку на прибуток, котрi, як очiкується, будуть
застосовуватися в перiодах коли буде реалiзовано податковий актив або проведено розрахунок по
зобов‟язанню.Податковий ефект тимчасових рiзниць за 2014 рiк: 2014Прибуток до оподаткування
-Податок за дiючою ставкою -Податковий ефект витрат, що не включаються до податкових Вплив
доходiв, якi не враховуються при визначеннi розмiру оподатковуваного прибутку Змiна
вiдстрочених податкових активiв в результатi змiни ставки оподаткування -Витрати з податку на
прибуток, що вiдображаються в звiтi про сукупний прибуток -Примiтка 8. ЗапасиСтаном на 31
грудня запаси включають: 2014 2013Сировина й матерiали 47 46Паливо 11 8Готова
продукцiя/товари 2366 2882Незавершене виробництво Запаснi частини 19 16Малоцiннi
швидкозношуванi предмети 6 3Iншi матерiали 10 11 2459 2966Примiтка 9. Дебiторська
заборгованiстьДебiторська заборгованiсть представлена наступним чином: 2014 2013Дебiторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги: Дебiторська заборгованiсть третiх осiб 17
82Дебiторська заборгованiсть пов'язаних осiб 126 115мiнус: резерв сумнiвних боргiв 12 16 131
181Торгова дебiторська заборгованiсть є безпроцентною i, як правило, погашається протягом 30 90 днiв.Далi наведено аналiз по термiнах виникнення торгової та iншої дебiторської
заборгованостi за станом на 31 грудня:Не прострочена i не знецiнена До 3 мiсяцiв 3-6 мiсяцiв вiд 6
до 1 року Бiльше року Всього 2668 12 2680 2014 2013Iнша поточна дебiторська заборгованiсть:
Дебiторська заборгованiсть за авансами виданими 1184 1073Дебiторська заборгованiсть за
податковими платежами 59 71Iнша поточна дебiторська заборгованiсть пов'язаних сторiн 1266
1067Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 99 19резерв сумнiвних боргiв 12 16 Рух резерву
сумнiвних боргiв представлено наступним чином: 2014Сальдо резерву на початок перiоду
16Збитки вiд знецiнення дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 28Збитки вiд
знецiнення iншої поточної дебiторської заборгованостi Донараховано Поверненi суми 16Сальдо
резерву на кiнець перiоду 12Примiтка 10. Грошовi кошти та їх еквiвалентиСтаном на 31 грудня
грошовi кошти та еквiваленти представленi таким чином: 2014 2013Кошти на поточних рахунках
868 797 Примiтка 11 Статутний капiталСтатутний капiтал Компанiї станом на 31.12.2012 року,
31.12.2013 та 31.12.2014 року становив 3 516 225 (Три мiльйона п‟ятсот шiстнадцять тисяч двiстi
двадцять п‟ять) гривень. Статутний капiтал подiлено на 703 245 (Сiмсот три тисячi двiстi сорок
п‟ять) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5 грн. за одну акцiю.Розподiл прибутку У
вiдповiдностi до українського законодавства Товариство розподiляє прибуток у якостi дивiдендiв
на основi бухгалтерської звiтностi складеної за МСФЗ. У вiдповiдностi до українського
законодавства розподiлу пiдлягає чистий прибуток. За 2014 рiк дивiденди не
нараховувалися.Примiтка 12 Кредиторська заборгованiстьКредиторська заборгованiсть
представлена наступним чином: 2014 2013Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги: Кредиторська заборгованiсть заборгованiсть за товари, роботи, послуги 635
1389Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - пов'язаних сторiн 635 1389 Iнша
поточна кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв 1712 1360з бюджетом 44 116зi
страхування 46 53з оплати працi 115 138Iншi поточнi зобов'язання 427 632 2344 2299Примiтка 13
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)За рiк, що закiнчився 31
грудня 2014 року доходи Товариства складали: 2014 2013 Дохiд вiд реалiзацiї автомобiлiв 57218
92975Дохiд вiд реалiзацiї запасних частин 5170 4921Дохiд вiд реалiзацiї послуг з ремонту i ТО
1586 2297Дохiд вiд iншої реалiзацiї 63974 100193Примiтка 14 Собiвартiсть реалiзацiїЗа рiк, що
закiнчився 31 грудня 2014 року собiвартiсть реалiзованої продукцiї складала: 2014
2013Собiвартiсть реалiзованих автомобiлiв 54662 89278Собiвартiсть реалiзованих запчастин 4098

3914Собiвартiсть iншої реалiзацiї Комунальнi послуги 82 180Витрати на заробiтну плату 1074
1448Амортизацiя 127 130Iншi витрати 291 226 60334 95176Примiтка 15 Адмiнiстративнi
витратиЗа рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року адмiнiстративнi витрати складали: 2014
2013Матерiальнi витрати - Витрати на адмiнiстративний персонал 1404 1584Податки Амортизацiя
обладнання загального призначення 331 362Витрати на поточнi ремонти та обслуговування
основних фондiв загального призначення 77 55Витрати на послуги звязку 92 134Витрати енергiї та
комунальнi послуги 352 510Банкiвськi послуги 40 44Iншi адмiнiстративнi витрати 327 306 2623
2995Примiтка 16 Витрати на збутЗа рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року витрати на збут
складали: 2014 2013Витрати на персонал з маркетингу та збуту 1030 1226Витрати на рекламу 79
102Транспортнi витрати 17 30Комiсiйнi дилерам 145 137Страхування 7 6Роялтi 6 -Комунальнi
послуги 88 192Охорона 633 722Передпродажна пiдготовка - Довiдки-рахунки 19
42Обслуговування програмного забезпечення 36 37Амортизацiя обладнання збутового
призначення 110 131Iншi збутовi витрати 285 207 2455 2832Примiтка 17 Iншi доходиЗа рiк, що
закiнчився 31 грудня 2013 року iншi доходи Товариства складали: 2014 2013Прибуток вiд
реалiзацiї запасiв Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 250 326Одержанi штрафи, пенi, неустойки
Державнi дотацiї Вiдшкодування ранiше списаних активiв Результат вiд списання безнадiйних
заборгованостей Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi 1147 1428 1397 1754Примiтка 18 Iншi
витратиЗа рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року iншi витрати Товариства складали 2014
2013Сировина i матерiали Електроенергiя Витрати на оплату персоналу Нарахування на заробiтну
плату Резерв сумнiвних боргiв 12 16Штрафи 3Iншi витрати 989 761 1001 780Примiтка 19 Операцiї
з пов‟язаними сторонамиУ данiй фiнансовiй звiтностi пов‟язаними вважаються сторони, одна з
яких контролює органiзацiю або контролюється нею, або разом з органiзацiєю є об'єктом
спiльного контролю.Зв‟язанi сторони можуть вступати в угоди, якi не проводилися б мiж
незв‟язаними сторонами, цiни i умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд угод i умов мiж
незв‟язаними сторонамиПов'язанi сторони включають: - акцiонерiв- Ключовий керуючий персонал
i близьких членiв їх сiмей- Компанiї, що перебувають пiд контролем або якi знаходяться пiд
iстотним впливом Товариства, чи його акцiонерiв.Операцiї з пов‟язаними сторонами за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2014 року представленi таким чином: 2014 2013Доходи отриманi по
торговельним операцiям 1232 1004Доходи отриманi по iншим операцiям 922 197Витрати понесенi
по торговельним операцiям 1043 561Торговельна дебiторська заборгованiсть 117 37Iнша
дебiторська заборгованiсть 343 62Ключовий керiвний персонал представлений Правлiнням
Товариства.За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року витрати на винагороду ключового
управлiнського персоналу складали: 2014 2013Заробiтна плата та iншi заохочення 322
329Нарахування на заробiтну плату 27 28 349 357Примiтка 20 Потенцiйнi та умовнi
зобов‟язанняЮридичнi питанняВ ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство виступає в
якостi вiдповiдача за окремими судовими позовами та претензiями. Керiвництво вважає, що
максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, у разi їх виникнення, внаслiдок таких позовiв або
претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або результати
майбутнiх операцiй Компанiї.Станом на 31 грудня 2013 року, за оцiнками керiвництва,
ймовiрнiсть програшу Товариства у судових справах, в яких воно є вiдповiдачем є низькою, тому
забезпечення пiд сплату коштiв за даними позовами не нарахованi.Податкова системаПриймаючи
до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених податкових активiв та
зобов‟язань проводилась на основi суджень керiвництва Товариства що базувалось на iнформацiї,
яка була у його розпорядженнi на момент складання даної фiнансової звiтностi. При розрахунку
сум вiдстрочених податкових активiв та зобов‟язань Товариство використовувало ставки податку,
якi, як очiкується, будуть дiяти в перiод реалiзацiї тимчасових рiзниць, що призвели до
виникнення вiдповiдних вiдстрочених податкових активiв та зобов‟язань.Примiтка 21 Полiтика
управлiння ризикамиРизик лiквiдностiРизиком лiквiдностi є ризик того, що Товариство не зможе
розрахуватися по зобов'язанням при настаннi термiну їх погашення. Товариство здiйснює ретельне
управлiння i контроль за лiквiднiстю. Товариство використовує процедуру пiдготовки бюджету i
прогнозування руху грошових коштiв, що забезпечує наявнiсть у Товариства необхiдних коштiв
для виконання своїх платiжних зобов'язань. На основi прогнозованих потокiв грошових коштiв
приймаються рiшення про вкладення грошових коштiв або залученнi фiнансування, коли це

потрiбно. Проведення полiтики аналiзу та управлiння кредитним ризиком забезпечує наявнiсть у
Товариства достатньої суми грошових коштiв для погашення зобов'язань Товариства в
строк.31.12.2014 До 3 мiсяцiв До 6 мiсяцiв До 12 мiсяцiв Бiльше року Всього ДЕБIТОРСЬКА
ЗАБОРГОВАНIСТЬ Торгова дебiторська заборгованiсть 131 131Iнша дебiторська заборгованiсть
2549 2549Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 59 59Векселi одержанi - - - - - - - Грошовi кошти Грошовi кошти на поточному рахунку 868 868ВСЬОГО АКТИВИ 6378 6378
КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
635 - - - 635Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 161 - - - 161Iнша поточна
кредиторська заборгованiсть 712 - - - 712Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 44 - - 44 ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 3098 - - - 3098Примiтка 22. Перше застосуванняФiнансова звiтнiсть
за 2012 рiк була вперше пiдготовлена вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ), i згiдно з МСФЗ 1 є попередньою фiнансовою звiтнiстю. При пiдготовцi
фiнансової звiтностi за 2012 рiк вхiдний баланс був складений станом на 1 сiчня 2012 року - дату
переходу Товариства на МСФЗ.Перший повний комплект фiнансової звiтностi, що повнiстю
вiдповiдає МСФЗ та мiстить порiвняльну iнформацiю в усiх звiтах та примiтках до фiнансової
звiтностi Товариства, складено станом на 31 грудня 2013 року та за рiк що закiнчився цiєю датою,
згiдно МСФЗ, чинними на цю дату.У зв‟язку з цим, пiд час складання першого повного пакету
МСФЗ фiнансової звiтностi були здiйсненi необхiднi коригування вхiдного балансу на 1 сiчня 2012
р. та попередньої фiнансової звiтностi за 2012 рiк.ДОВIДКА ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН На
пiдставi даних фiнансової звiтностi розрахованi показники, якi характеризують фiнансовий,
майновий стан та рентабельнiсть ТоваристваПоказники Формула розрахунку показника
фiнансового стану акцiонерного товариства Орiєнтовне позитивне значення показника Станом на
31.12.2013 Станом на 31.12.2014 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi ф. 1 (ряд. 220 + ряд. 230 + ряд.
240) > 0 збiльшення 0,25 - 0,5 0,48 0,28Показує яку частку поточних боргiв пiдприємство може
погасити зараз наявними коштами ф. 1 ряд. 620 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) ф. 1
ряд. 260 > 1 1,7 2.05Показує яку частку поточних боргiв пiдприємство може сплатити, якщо для
цього використає всi оборотнi активи ф. 1 ряд. 620 1,0 - 2,0 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або
платоспроможностi, або автономiї) ф. 1 ряд. 380 > 0,5 0,74 0,74Показує, в якiй мiрi пiдприємство
не залежить вiд своїх кредиторiв ф. 1 ряд. 640 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) ф. 1
(ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630) < 1 0,21 0,27Показує спiввiдношення залучених i
власних коштiв. ф. 1 ряд. 380 0,5 - 1,0 Коефiцiєнт рентабельностi активiв ф. 2 ряд. 220 або ряд. 225
> 0 0,04 0,20Характеризує ефективнiсть використання активiв пiдприємства ф. 1 (ряд. 280 (гр. 3) +
ряд. 280 (гр. 4)) / 2 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує можливiсть пiдприємства
виконувати свої поточнi зобов‟язання за рахунок лiквiдних активiв (грошовi кошти). Одержане
значення коефiцiєнта свiдчить про те, що Товариство в разi необхiдностi може миттєво погасити
усю своєю короткострокову заборгованiсть.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує, якою мiрою
поточнi зобов‟язання можуть бути покритi поточними активами. Розраховане значення
коефiцiєнту говорить про те, що на кожну гривню своїх короткострокових зобов‟язань Товариство
має 1,7гривнi поточних активiв. Тобто, в разi необхiдностi Товариству розрахуватися одночасно з
усiма короткостроковими боргами, воно може їх погасити за рахунок своїх оборотних
засобiв.Коефiцiєнт автономiї характеризує незалежнiсть фiнансового стану Товариства вiд
позикових коштiв. Вiн показує частку власних засобiв у загальнiй сумi джерел. Товариству майже
не потрiбно залучення позикових коштiв для фiнансування своєї дiяльностi.Коефiцiєнт
фiнансування розраховується як спiввiдношення залучених та власних коштiв характеризує
залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв. Товариству майже не потрiбно залучення позикових
коштiв для фiнансування своєї дiяльностi..Коефiцiєнт ефективностi використання активiв дозволяє
визначити ефективнiсть використання активiв Товариства Тобто вiн показує, скiльки гривень
прибутку заробила кожна гривня активiв пiдприємства. Значення цього показника свiдчить про те,
що на кiнець року Товариство з однiєї гривнi активiв одержувало 0,04 гривнi з прибутку.

