
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.  

Голова Правлiння       Козiс Олександр Миколайович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
28.04.2017 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

03121566 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Печерський, 01004, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 15/2 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 206-82-16 (044) 206-82-16 

6. Електронна поштова адреса 

o.yamkina@ukravto.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2017 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" 81 
  

28.04.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці http://www.ukravto.ua 

в мережі 

Інтернет 28.04.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

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 X 

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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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  

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 
 

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. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
 

33. 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) 

 

34. Примітки 

Не заповнено: Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - протягом звiтного 

перiоду Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб; Не заповнено: Iнформацiя 

про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - протягом звiтного перiоду у 

Товариства вiдсутнi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. Не заповнено: Iнформацiя 

щодо посади корпоративного секретаря- посада корпоративного секретаря не створена в 

Товариствi. Не заповнено: Iнформацiя про рейтингове агентство- в зв’язку з тим, що не 

проводилась рейтингова оцiнка Товариства або його цiнних паперiв. Не заповнено: Iнформацiя 

про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) 

(фiзичнi особи) – оскiльки фiзичнi особи - засновники та/або учасники у емiтента вiдсутнi. Не 

заповнено: Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента (юридичнi 

 



особи)- оскiльки вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 

юридичнi особи-власники 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента вiдсутнi. Не заповнено: 

Процентнi облiгацiї, Дисконтнi облiгацiї, Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, Iнформацiя про 

похiднi цiннi папери, Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (емiсiя яких 

пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН), - у 

зв'язку з тим, що процентнi, дисконтнi, цiльовi облiгацiї, похiднi цiннi папери та iншi цiннi 

папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не випускалися. Не заповнено: Iнформацiя про викуп 

власних акцiй протягом звiтного перiоду тому що викупу власних акцiй протягом звiтного 

перiоду не було здiйснено. Не заповнено: Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 

дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод менше 5 млн. грн.. Не заповнено: 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї -дохiд (виручка) вiд 

реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод менше 5 млн. грн.. Не заповнено: Iнформацiя про 

зобов'язання емiтента (за кожним випуском облiгацiй) – Товариство не випускає облiгацiї. Не 

заповнено: Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за сертифiкатами ФОН) –Товариство не має 

сертифiкатiв ФОН. Не заповнено: Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за iншими цiнними 

паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами)) Товариство не випускає iнших цiнних 

паперiв, у тому числi похiдних цiнних паперiв. Не заповнено: Iнформацiя про зобов'язання 

емiтента (за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права) -Товариство не здiйснювало 

фiнансовi iнвестицiї в корпоративнi права та вiдповiдно не має зобов’язань по ним. Не 

заповнено: Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за iпотечними цiнними паперами ) ) –

Товариство не має iпотечних цiнних паперiв. Не заповненi всi реквiзити в роздiлi "Титульний 

аркуш звiту"– реквiзити офiцiйного друкованого видання заповнимо пiсля виходу публiкацiї. 

Не заповненi всi реквiзити в роздiлi "Iнформацiя про дивiденди" – виплата дивiдендiв у звiтному 

та попередньому перiодах не здiйснювалась. Iнформацiя про органи управлiння не 

заповнювалась у зв’язку з тим, що цей додаток не заповнюється акцiонерними товариствами. 

Iнформацiя про забезпечення боргових цiнних паперiв не заповнювалось, оскiльки борговi цiннi 

папери у Товариства вiдсутнi. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнювалась, 

оскiльки випуски iпотечних облiгацiй Товариством не здiйснювались Вiдомостi щодо пунктiв 

19-27,32 не заповнюються, у зв’язку з тим що цi додатки не заповнюються акцiонерними 

товариствами, якi здiйснили випуск лише акцiй. Не заповнено: Iнформацiя про прийняття 

рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - оскiльки на момент 

прийняття даних рiшень їх розкриття не передбачалось Положенням 2826. Не заповнено: 

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв - у 

звiтному перiодi такi рiшення прийнятi не були; Не заповнено: Iнформацiя про прийняття 

рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - 

у звiтному перiодi такi рiшення прийнятi не були; Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) 

не заповнено оскiльки вся повна iнформацiя надана у формi Текст аудиторського висновку 

(звiту). Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

облiку не надається у зв’язку з тим, що рiчна фiнансова звiтнiсть складалась вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; У формi "Iнформацiя про зобов’язання емiтента" 

не вказана iнформацiя про вiдсотковi ставки, пiд якi надавалися кошти у зв’язку з тим, що дана 

iнформацiя є конфiденцiйною, а її розголошення може призвести до негативних наслiдкiв для 

емiтента. 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. Рiшенням Загальних Зборiв 

акцiонерiв Товариства вiд 03.01.2017 року було прийнято рiшення про змiну типу товариства з 

публiчного на приватне. Також було прийняте рiшення про змiну найменування Товариства з 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ" 

на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА 

КОРПОРАЦIЯ" . У зв'язку з цим, оскiльки станом на 31.12.2016 року емiтент був Публiчним 

акцiонерним Товариством, рiчний звiт пiдготовано за формою для публiчного акцiонерного 

товариства. Однак найменування у звiтних формах та на Титульному аркушi зазначено - 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА 



КОРПОРАЦIЯ", оскiльки станом на дату подачi та пiдписання звiту Емiтент змiнив тип 

акцiонерного Товариства, змiнив найменування,отримав нову печатку. В звiтностi за 2016 р. 

пiдприємство виправило помилку, яку допустило при складаннi фiнансової звiтностi за 2015 рiк 

та яка вплинула на величину нерозподiленого прибутку (непокритого збитку). Приватне 

акцiонерне товариство «Українська автомобiльна Корпорацiя» здiйснило коригування сальдо 

нерозподiленого прибутку на початок звiтного року на суму 15 339 тис. грн. з одночасним 

коригуванням податкової звiтностi та подало уточнюючi декларацiї з податку на прибуток за 

минулий перiод до контролюючого органу з одночасним поданням виправленої фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до ст. 50 ПКУ. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А01 №649467 

3. Дата проведення державної реєстрації 

19.04.1994 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

94959270 

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) 

768 

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

45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв 

29.10 Виробництво автотранспортних засобiв 

45.31 Оптова торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв 

10. Органи управління підприємства 

 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

Фiлiя "КIБ" Публiчного акцiонерного товариства "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" 

2) МФО банку 

300379 

3) поточний рахунок 

26002005460000 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 

5) МФО банку 

380805 



6) поточний рахунок 

26008438724 

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) 

Рiвненське обласне 

пiдприємство  
д/н 

д/н м. Рiвне вул. К. 

Лiбкнехта, 110-А 
0 

Сумське обласне пiдприємство  д/н д/н м. Суми вул. Роменська, 8 0 

Донецьке обласне пiдприємство  д/н д/н м.Донецьк пр. Миру, 55-А 0 

Луганське обласне 

пiдприємство  
д/н 

д/н м. Луганськ п. 

Александрiвськ, вул. Нова, 1 
0 

Запорiжське обласне 

пiдприємство  
д/н 

д/н м. Запорiжжя вул. Схiдна, 

8-А 
0 

Iвано-Франкiвське обласне 

пiдприємство  
д/н 

д/н м. Iвано-Франкiвськ вул. 

Радянська, 210 
0 

Донецький мiжобласний центр 

постачання i торгiвлi  
д/н д/н Макiївка-1  0 

Харкiвський мiжобласний 

центр постачання i торгiвлi  
д/н д/н пос. Васищево д/н 0 

Хмельницький мiжобласний 

центр постачання i торгiвлi  
д/н д/н ст. Богданiвцi д/н 0 

Черкаське обласне 

пiдприємство  
д/н 

д/н м. Черкаси вул. Нечуй-

Левицького, 24/1 
0 

Днiпропетровське обласне 

пiдприємство  
д/н 

д/н м. Днiпропетровськ пр. 

Працi, 16 
0 

Фонд державного майна 00032945 08112 Київ вул. Садова, 3 0 

Полтавське обласне 

пiдприємство  
д/н 

д/н м. Полтава вул. Велико-

Тирновська, 1 
0 

Львiвський мiжобласний центр 

постачання i торгiвлi  
д/н 

д/н м. Львiв вул. Донецька, 

34-А 
0 

Днiпропетровський 

мiжобласний центр постачання 

i торгiвлi  

д/н 
д/н м. Днiпропетровськ вул. 

Крутова, 8 
0 

Кримський регiональний центр 

постачання i торгiвлi  
д/н 

д/н м. Сiмферополь вул. 

Хiмiчна, 3/10 
0 

Кримське обласне пiдприємство  д/н 
д/н м. Сiмферополь вул. 

Училiщна, 40 
0 

Часiв-Ярський дослiдницько - 

експериментальний завод 

гаражного обладнання 

д/н 
д/н м. Часiв Яр пер. 

Добролюбова, 3 
0 

Львiвське обласне пiдприємство  д/н 
д/н м. Львiв вул. Городоцька, 

282 
0 

Закарпатське обласне 

пiдприємство  
д/н 

д/н м. Ужгород, вул. 

Червонодонцiв, 20 
0 



Українське орендне об'єднання  д/н 
д/н м. Київ вул. 

Червоноармiйська, 15 
0 

Житомирське обласне 

пiдприємство  
д/н д/н м. Житомир пр.Миру, 36 0 

Чернiвецьке обласне 

пiдприємство  
д/н 

д/н м. Чернiвцi вул. 

Коломийська, 15 
0 

Кiровоградське обласне 

пiдприємство  
д/н 

д/н м. Кiровоград вул. 

Радищева, 123 
0 

Харкiвське обласне 

пiдприємство  
д/н 

д/н м. Харкiв вул. Крупської, 

15 
0 

Херсонське обласне 

пiдприємство  
д/н 

д/н м. Херсон ГСП, 

Миколаївське шосе, 5-й км. 
0 

Вiнницьке обласне 

пiдприємство  
д/н 

д/н м. Вiнниця вул. Ватутiна, 

172 
0 

Волинське обласне 

пiдприємство  
д/н 

д/н м. Луцьк пер. Енгельса, 

145 
0 

Одеське обласне пiдприємство  д/н 
д/н м. Одеса Ленiнградське 

шосе, 27 
0 

Криворiжське мiське 

пiдприємство  
д/н 

д/н м. Кривий Рiг вул. 50-ти 

рiччя Радянської мiлiцiї, 8 
0 

Чернiгiвське обласне 

пiдприємство  
д/н 

д/н м. Чернiгiв вул. Ленiна, 

231 
0 

Тернопiльське обласне 

пiдприємство  
д/н 

д/н м. Тернопiль вул. 

Ковпака, 2 
0 

Хмельницьке обласне 

пiдприємство 
д/н 

д/н м. Хмельницький 

Староконстянтинiвське шосе, 

20 

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 

Заступник Голови Правлiння 

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, спецiальнiсть: менеджмент органiзацiй 



6) стаж роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань та 

маркетингових комунiкацiй 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.02.2015 4 (чотири) роки 

9) Опис 

Здiйснює загальне керiвництво та вiдповiдає за роботу фiлiй, пiдприємств, товариств, створених за 

участю Товариства, пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства з питань стратегiчного планування 

дiяльностi i розвитку, правового забезпечення дiяльностi пiдприємств, обiгу цiнних паперiв та 

управлiння корпоративними правами Товариства, планування, фiнансових розрахункiв, кредитiв, 

заробiтної плати, страхування, облiку, звiтностi, з питань аналiтики i iмiджу, iнформацiйно-

рекламного забезпечення, в т.ч. зовнiшньої реклами. Розмiр винагороди визначається трудовим 

договором. На пiдставi рiшення Наглядової Ради (протокол № 25/02/2015-2 вiд 25 лютого 2015 

р.)обрано на строк 4 (чотири) роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 18 рокiв. Перелiк попереднiх 

посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв : Заступник Голови Правлiння. 

* 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 

Заступник Голови Правлiння 

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 27.06.1996 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

Вища. Київський нацiональний унiверситет iм. Шевченка, спецiальнiсть: мiжнароднi економiчнi 

вiдносини 

6) стаж роботи (років)** 

16 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник Голови Правлiння, АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.02.2015 4 (чотири) роки 

9) Опис 

Здiйснює загальне керiвництво та вiдповiдає за роботу господарських i акцiонерних товариств, 

створених за участю Корпорацiї, дочiрнiх i спiльних пiдприємств, фiлiй Корпорацiї, пiдроздiлiв 



апарату управлiння Корпорацiї - з питань органiзацiї торгiвлi автомобiлями i аксесуарами, 

створення дилерської мережi торгiвлi автомобiлями, забезпечення наявностi сертифiкованих 

автосалонiв, регiональних складiв-накопичувачiв автомобiлiв, забезпечення маркетингового i 

рекламного обслуговування торгiвлi автомобiлями. Розмiр винагороди визначається трудовим 

договором. На пiдставi рiшення Наглядової Ради (протокол № 25/02/2015-2 вiд 25 лютого 2015 р.) 

обрано на строк 4 (чотири) роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 16 рокiв. Перелiк попереднiх 

посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв : Заступник Голови правлiння, 

Генеральний директор товариства. 

* 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, спецiальнiсть: облiк та аудит 

6) стаж роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Заступник Голови Правлiння. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.02.2015 3 (три) роки 

9) Опис 

Органiзовує роботу комiсiї, в межах повноважень та обов'язкiв, вiднесених до компетенцiї 

Ревiзiйної комiсiї згiдно Статуту. Вiдповiдно до Статуту та рiшень загальних зборiв винагорода не 

передбачена. У зв'язку з закiнченням строку повноважень Ревiзiйної комiсiї, Протоколом 

Загальних Зборiв б/н вiд 25 лютого 2015 року посадову особу обрано на новий строк 3 (три) роки. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Загальний стаж роботи (рокiв) - 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом 

останнiх п'яти рокiв : Заступник Голови Правлiння, начальник департаменту. Посад на iнших 

пiдприємствах не займає. 

* 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 Правлiння 

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. Київський полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть: Автоматизоване управлiння 

технологiчними процесами; Нацiональна академiя державного управлiння при Президентовi 

України, спецiальнiсть: управлiння суспiльним розвитком 

6) стаж роботи (років)** 

39 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Перший вiце-президент-директор АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.02.2015 4 (чотири) роки 

9) Опис 

Здiйснює загальне керiвництво i несе вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Товариства згiдно 

з вимогами i положеннями Статуту, визначає повноваження заступникiв Голови Правлiння, 

керiвникiв структурних пiдроздiлiв, видає доручення (довiреностi), накази, розпорядження, 

обов'язковi до виконання всiма працюючими у Товариствi, дочiрнiх пiдприємствах, фiлiях. 

Безпосередньо органiзовує роботу пiдроздiлiв Товариства та господарських товариств, створених 

за участю Товариства, фiлiй, дочiрнiх пiдприємств з питань органiзацiї роботи з охорони працi, 

пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, облiку, розвитку та реконструкцiї 

матерiальної бази, контрольно-ревiзiйної роботи, роботи з персоналом, наймом та розвитком 

персоналу, адмiнiструванням трудових вiдносин, майнових прав. Розмiр винагороди визначається 

контрактом. На пiдставi рiшення Наглядової Ради (протокол № 25/02/2015-2 вiд 25 лютого 2015 р.) 

обрано на строк 4 (чотири) роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 39 рокiв. Перелiк попереднiх 

посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв : Голова Правлiння.Посад на iнших 

пiдприємствах не займає. 

* 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 

Шарвадзе Наталiя Заурiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СА 856250 03.09.1998 Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 

4) рік народження** 

1977 



5) освіта** 

Вища.Запорiзький державний технiчний унiверситет 

6) стаж роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "УСК" Гарант-Авто", Голова Правлiння 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.02.2015 3 (три) роки 

9) Опис 

Як член Наглядової ради, бере участь у засiданнях Наглядової ради та здiйснює свою компетенцiю 

в межах повноважень та обов'язкiв, визначених Статутом. Вiдповiдно до Статуту та рiшень 

загальних зборiв винагорода не передбачена. У зв'язку з закiнченням строку повноважень 

Наглядової Ради, Протоколом б/н Загальних Зборiв акцiонерiв вiд 25 лютого 2015 року особу було 

обрано на строк 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi 

особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв : Голова Правлiння, Заступник Голови Правлiння, 

фiнансовий директор. Посад на iнших пiдприємствах не займає. 

* 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 

Заступник Голови Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Макаренко Сергiй Олександрович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

АК 405958 23.12.1998 Жовтневим РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 

1956 

5) освіта** 

Вища Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть: правознавство. 

6) стаж роботи (років)** 

37 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Заступник Голови Правлiння 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.02.2015 4 (чотири) роки 

9) Опис 

Здiйснює загальне керiвництво та вiдповiдає за роботу дочiрнiх пiдприємств i фiлiй Товариства, 

товариств, створених за участю Товариства, пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства з питань 

збереження i ефективного використання активiв та майна, ефективностi використання 



матерiальних ресурсiв, захисту економiчних iнтересiв та фiнансово-економiчної безпеки, захисту 

комерцiйної таємницi та конфiденцiйної iнформацiї. Розмiр винагороди визначається трудовим 

договором. На пiдставi рiшення Наглядової Ради (протокол №25/02/2015-2 вiд 25 лютого 2015 р.) 

обрано на строк 4 (чотири) роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 37 рокiв. Перелiк попереднiх 

посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв : Заступник Голови Правлiння.Посад на 

iнших пiдприємствах не займає. 

* 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 

Гамалiй Жанна Анатолiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ТТ 171156 01.10.2013 Голосiївським РВ ГУДМС України в м.Києвi 

4) рік народження** 

1981 

5) освіта** 

вища - Київський Державний Торгiвельно-економiчний унiверситет, спецiальнiсть – 

бухгалтерський облiк та аудит 

6) стаж роботи (років)** 

15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник фiнансово-економiчного департаменту АТ «Українська автомобiльна корпорацiя» 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.02.2015 3 (три) роки 

9) Опис 

Органiзовує роботу комiсiї, в межах повноважень та обов'язкiв, вiднесених до компетенцiї 

Ревiзiйної комiсiї згiдно Статуту. Вiдповiдно до Статуту та рiшень загальних зборiв винагорода не 

передбачена. У зв'язку з закiнченням строку повноважень Ревiзiйної Комiсiї, Протоколом 

Загальних Зборiв б/н вiд 25 лютого 2015 року посадову особу обрано на строк 3 (три) роки. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Загальний стаж роботи (рокiв) - 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом 

останнiх п'яти рокiв : начальник фiнансово-економiчного департаменту. Посад на iнших 

пiдприємствах не займає. 

* 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 



Студенникова Тетяна Анатолiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СH 382007 26.12.1996 Залiзничним РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 

4) рік народження** 

1973 

5) освіта** 

Вища.Нацiональний технiчний унiверситет.Київський полiтехнiчний iнститут.;КНУ iм. 

Т.Шевченка. 

6) стаж роботи (років)** 

20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Запорiзький автомобiлебудiвний завод", Головний бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

11.11.2016 без зазначення строку призначення 

9) Опис 

Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, 

установлених Законодавством України, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i 

технологiї оброблення облiкових даних. Визначає, формулює, планує, здiйснює i координує 

органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi. Здiйснює контроль за 

дотримання порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, за дотримання касової 

дисциплiни, розрахункiв та платiжних зобов'язань, витрачанням фонду оплати працi, за 

проведенням iнвентаризацiї, вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх 

господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової 

звiтностi пiдприємства та своєчасне її подання вiдповiдним органам. Уживає заходи щодо 

запобiгання нестачам, незаконному витрачанню коштiв i товарно-матерiальних цiнностей. Розмiр 

винагороди визначається трудовим договором. Рiшення про призначення прийнято Головою 

Правлiння 11.11.2016 р. Голова Правлiння на прийняття таких рiшень уповноважений Правлiнням 

Товариства, протокол №430/1 вiд 26 лютого 2015 року. Призначення посадової особи виконано на 

пiдставi Наказу Голови Правлiння №74-вк, вiд 11 листопада 2016 року, у зв'язку з поданою 

Студенниковою Т.А. заявою. Посадова особа Студенникова Тетяна Анатолiївна (паспорт: серiя СН 

номер 382007 виданий 26.12.1996 р. Залiзничним РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi), призначена 

на посаду Головний бухгалтер. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє 

пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Строк, на який призначено особу: без зазначення строку призначення. Iншi посади, якi 

обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, директор департаменту 

бухоблiку-головний бухгалтер, начальник вiддiлу. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй 

особi: 0 акцiй. Загальний стаж роботи (рокiв) - 20 рокiв.Посад на iнших пiдприємствах не займає. 

* 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 

Заступник Голови Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Папашев Олег Хайруллович 



3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СА 803311 15.08.1998 Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 

4) рік народження** 

1951 

5) освіта** 

Вища. Запорiзький машинобудiвний iнститут, спецiальнiсть: автомобiлi та автомобiльне 

господарство. 

6) стаж роботи (років)** 

43 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Заступник Голови Правлiння 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.02.2015 4 (чотири) роки 

9) Опис 

Координує дiяльнiсть суб'єктiв промислового виробництва, що входять до складу Корпорацiї з 

питань органiзацiї процесу виробництва, модернiзацiї, складання автомобiлiв, виробництва 

комплектуючих виробiв i запасних частин, обладнання, iнструменту, супутнiх товарiв i авто 

аксесуарiв. Проводить роботу з узгодження бiзнес-планiв, бюджетiв, продажу (авто i запчастин). 

Координує дiяльнiсть зi створення нових та модернiзацiї iснуючих моделей i модифiкацiй 

автомобiлiв. Органiзовує проведення нарад з питань узгодження планiв продажу та виробництва, 

з питань вдосконалення i розширення продуктового портфеля, з питань якостi робiт iз 

супроводження продукту. Розмiр винагороди визначається трудовим договором. На пiдставi 

рiшення Наглядової Ради (протокол № 25/02/2015-2 вiд 25 лютого 2015 р.) обрано на строк 4 

(чотири) роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 43 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала 

протягом останнiх п'яти рокiв : Заступник Голови Правлiння. Посад на iнших пiдприємствах не 

займає. 

* 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 

Бандура Олександр Васильович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 000859 10.09.1996 Московським РУГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1947 

5) освіта** 

Вища. Київський автомобiльно-дорожний iнститут, спецiальнiсть: iнженер-механiк 

6) стаж роботи (років)** 



52 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", головний фахiвець 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.02.2015 3 (три) роки 

9) Опис 

Голова Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту має повноваження та обов'язки щодо: органiзацiї 

роботи Наглядової ради та здiйснення контролю за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого 

Наглядовою Радою. Вiдповiдно до Статуту та рiшень загальних зборiв винагорода не передбачена. 

У зв'язку з закiнченням строку повноважень Наглядової Ради, Протоколом б/н Загальних Зборiв 

акцiонерiв вiд 25 лютого 2015 року особу було обрано на строк 3 (три) роки. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 

(рокiв) - 52 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв : 

головний фахiвець Департаменту майнових вiдносин АТ "Українська автомобiльна корпорацiя". 

Посадова особа обiймає посаду головного фахiвця Департаменту майнових вiдносин АТ 

"Українська автомобiльна корпорацiя" (01004, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 15/2). 

* 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 

Безпечний Вiктор Григорович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 482599 22.05.1997 Московським РУ ГУ МВС в м. Києвi 

4) рік народження** 

1952 

5) освіта** 

Вища. Українська сiльськогосподарська академiя, спецiальнiсть: механiзацiя сiльського 

господарства 

6) стаж роботи (років)** 

47 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Автомобiльнi iнтелектуальнi технологiї", Директор 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.02.2015 3 (три) роки 

9) Опис 

Як член Наглядової ради, бере участь у засiданнях Наглядової ради та здiйснює свою компетенцiю 

в межах повноважень та обов'язкiв, визначених Статутом. Вiдповiдно до Статуту та рiшень 

загальних зборiв винагорода не передбачена. У зв'язку з закiнченням строку повноважень 

Наглядової Ради, Протоколом б/н Загальних Зборiв акцiонерiв вiд 25 лютого 2015 року особу було 

обрано на строк 3 (три) роки). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 



особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 47 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв : Директор,Генеральний директор фiлiї; заступник 

директора фiлiї. Посадова особа обiймає посаду Директора ТОВ "Автомобiльнi iнтелектуальнi 

технологiї" (м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 17). 

* 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) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Заступник 

Голови 

Правлiння 

Бей Наталiя 

Олександрiвна 

СО 172271 06.07.1999 Мiнським 

РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
0 0 0 0 0 0 

Заступник 

Голови 

Правлiння 

Васадзе Вахтанг 

Тарiелович 

СН 127347 27.06.1996 

Старокиївським РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi 

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 

Голова 

Правлiння 

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 

Шарвадзе Наталiя 

Заурiївна 

СА 856250 03.09.1998 

Хортицьким РВ УМВС України в 

Запорiзькiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Заступник 

Голови 

Правлiння 

Макаренко Сергiй 

Олександрович 

АК 405958 23.12.1998 Жовтневим 

РВДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Гамалiй Жанна 

Анатолiївна 

ТТ 171156 01.10.2013 

Голосiївським РВ ГУДМС 

України в м.Києвi 

0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Студенникова Тетяна 

Анатолiївна 

СH 382007 26.12.1996 

Залiзничним РУ ГУ МВС України 

в мiстi Києвi 

0 0 0 0 0 0 

Заступник 

Голови 

Правлiння 

Папашев Олег 

Хайруллович 

СА 803311 15.08.1998 

Хортицьким РВ УМВС України в 

Запорiзькiй областi 

0 0 0 0 0 0 



Голова 

Наглядової 

Ради 

Бандура Олександр 

Васильович 

СН 000859 10.09.1996 

Московським РУГУ МВС 

України в м. Києвi 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Безпечний Вiктор 

Григорович 

СН 482599 22.05.1997 

Московським РУ ГУ МВС в м. 

Києвi 

0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 

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



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

Найменування 

юридичної особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Васадзе Тарiел 

Шакрович 

МЕ 425855 02.11.2004 Печерським 

РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
5943987 93.8927 97.2566 5943987 0 0 0 

Усього 5943987 93.8927 97.2566 5943987 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.  

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
21.04.2016 

Кворум 

зборів** 
97.28 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. 

Затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Звiт Правлiння 

Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт Наглядової Ради 

Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт Ревiзiйної Комiсiї 

Товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв 

Ревiзiйної Комiсiї Товариства. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства, у тому числi фiнансової 

звiтностi Товариства за 2015 рiк. 7. Розподiл прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) за 

пiдсумками дiяльностi Товариства у 2015 роцi. 8. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi 

можуть вчинятися Товариством протягом року. 9. Змiна мiсцезнаходження Товариства у зв’язку iз 

змiною назви (перейменуванням) вулицi. 10. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства 

шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 11. 

Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення 

дiй з державної реєстрацiї Статуту. 12. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, 

визначення уповноваженої особи на його пiдписання. 13. Припинення повноважень членiв 

Наглядової Ради. 14. Обрання членiв Наглядової Ради. 15. Затвердження умов цивiльно-правових 

договорiв з членами Наглядової Ради, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка 

уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради. Особи, що 

подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Пропозицiї до перелiку питань порядку 

денного до Товариства не надходили. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних 

зборiв: Позачерговi Збори у звiтному перiодi вiдсутнi. Результати розгляду питань порядку денного: 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

СЛУХАЛИ: Обрання членiв лiчильної комiсiї. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 5 944 377 

голосiв, тобто 99,98 % голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах 

та мають право голосу; «проти» - 1 130 голосiв, тобто 0,02% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), 

якi зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосiв, тобто 0% 

голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та мають право 

голосу. «не голосували» - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi 

зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу; Рiшення прийнято. ВИРIШИЛИ: 1.1. 

Обрати лiчильну комiсiю у складi: - Голови лiчильної комiсiї Ямкiної Ольги Василiвни; - Члена 

лiчильної комiсiї Кос Iрини Орестiвни; - Члена лiчильної комiсiї Щербак Софiї Олександрiвни. З 

ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту роботи рiчних 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 5 944 377 голосiв, 

тобто 99,98 % голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та 

мають право голосу; «проти» - 1 130 голосiв, тобто 0,02% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi 

зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосiв, тобто 0% 

голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та мають право 

голосу. «не голосували» - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi 

зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу; Рiшення прийнято. 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. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Звiт Правлiння 

Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 5 944 377 голосiв, тобто 99,98 % голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi 

зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу; «проти» - 1 130 голосiв, тобто 0,02% 

голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та мають право 

голосу; «утримались» - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi 

зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу. «не голосували» - 0 голосiв, тобто 0% 

голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та мають право 

голосу; Рiшення прийнято. ВИРIШИЛИ: 3.1. Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2015 рiк. З 

ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Звiт Наглядової Ради Товариства за 

2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 

5 944 377 голосiв, тобто 99,98 % голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для 

участi у Зборах та мають право голосу; «проти» - 1 130 голосiв, тобто 0,02% голосiв акцiонерiв (їх 

представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 

голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та 

мають право голосу. «не голосували» - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi 

зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу; Рiшення прийнято. ВИРIШИЛИ: 4.1. 

Затвердити Звiт Наглядової Ради Товариства за 2015 рiк. З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ 

ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Звiт Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства. РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 5 944 377 голосiв, тобто 99,98 % голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi 

зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу; «проти» - 1 130 голосiв, тобто 0,02% 

голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та мають право 

голосу; «утримались» - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi 

зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу. «не голосували» - 0 голосiв, тобто 0% 

голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та мають право 

голосу; Рiшення прийнято. ВИРIШИЛИ: 5.1. Затвердити Звiт Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2015 

рiк. 5.2. Затвердити висновки Ревiзiйної Комiсiї Товариства. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ 

ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Затвердження рiчного звiту Товариства, у тому числi фiнансової звiтностi 

Товариства за 2015 рiк. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 5 944 377 голосiв, тобто 99,98 % 

голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та мають право 

голосу; «проти» - 1 130 голосiв, тобто 0,02% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi 

зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосiв, тобто 0% 

голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та мають право 

голосу. «не голосували» - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi 

зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу; Рiшення прийнято. ВИРIШИЛИ: 6.1. 

Затвердити рiчний звiт Товариства, у тому числi фiнансову звiтнiсть Товариства за 2015 рiк у складi: 

- Балансу Товариства станом на 31.12.2015 року; - Звiту про фiнансовi результати Товариства за 

2015 рiк. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Розподiл прибутку 

(визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2015 роцi. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 5 944 377 голосiв, тобто 99,98 % голосiв акцiонерiв (їх 

представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу; «проти» - 1 130 

голосiв, тобто 0,02% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах 

та мають право голосу; «утримались» - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi 

зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу. «не голосували» - 0 голосiв, тобто 0% 

голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та мають право 

голосу; Рiшення прийнято. ВИРIШИЛИ: 7.1. Покриття збиткiв за пiдсумками дiяльностi Товариства 

у 2015 роцi в сумi 430 758 тис. грн. здiйснити за рахунок пiдвищення ефективностi роботи 

Товариства в наступних перiодах. 7.2.У зв’язку з вiдсутнiстю прибутку, розподiл прибутку не 

здiйснювати, резервний фонд не формувати, дивiденди не нараховувати та не виплачувати. З 

ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Попереднє схвалення значних 

правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«за» – 5 943 987 голосiв, тобто 93,89 % голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались 

для участi у Зборах та мають право голосу; «проти» - 1 520 голосiв, тобто 0,02% голосiв акцiонерiв 

(їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 

голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та 



мають право голосу. «не голосували» - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi 

зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу; Рiшення прийнято. ВИРIШИЛИ: 8.1. 

Схвалити укладення Товариством протягом не бiльш нiж одного року з дати прийняття даного 

рiшення наступних договорiв (контрактiв): - значних правочинiв, предметом яких є майно або 

послуги, ринкова вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi на суму, яка не перевищує еквiвалент 200 000 000,00 (двiстi 

мiльйонiв) доларiв США на умовах, погоджених Наглядовою радою Товариства; - кредитних 

договорiв/договорiв запозичення з фiнансовими установами, загальний сукупний розмiр яких не 

перевищує еквiвалент 300 000 000,00 (триста мiльйонiв) доларiв США 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 1 000 000 000,00 (один мiльярд) гривень 

на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; - договорiв застави майнових прав на 

отримання товарiв/грошових коштiв з фiнансовими установами за зобов’язаннями третiх осiб з 

ринковою вартiстю майна, що передається в заставу на суму, що не перевищує 2 000 000 000,00 (два 

мiльярда) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; - договорiв 

надання/отримання фiнансової допомоги з третiми особами, загальний сукупний розмiр яких не 

перевищує 1 000 000 000,00 (один мiльярд) 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. З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

СЛУХАЛИ: Змiна мiсцезнаходження Товариства у зв’язку iз змiною назви (перейменуванням) 

вулицi. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 5 944 377 голосiв, тобто 99,98 % голосiв акцiонерiв 

(їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу; «проти» - 1 130 

голосiв, тобто 0,02% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах 

та мають право голосу; «утримались» - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi 

зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу. «не голосували» - 0 голосiв, тобто 0% 

голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та мають право 

голосу; Рiшення прийнято. ВИРIШИЛИ: 9.1. У зв’язку з прийнятим рiшенням Київської мiської 

Ради вiд 13 листопада 2014 року N 373/373 «Про повернення iсторичних назв та перейменування 

вулиць, площ, провулкiв у мiстi Києвi» змiнити мiсцезнаходження Товариства з «Україна, 01004, м. 

Київ, Печерський район, вул.Червоноармiйська, будинок 15/2» на «Україна, 01004, м. Київ, 

Печерський район, вул. Велика Василькiвська, будинок 15/2.». З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ 

ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення 

його у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 5 944 377 голосiв, тобто 99,98 % голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi 

зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу; «проти» - 1 130 голосiв, тобто 0,02% 

голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та мають право 

голосу; «утримались» - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi 

зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу. «не голосували» - 0 голосiв, тобто 0% 

голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та мають право 

голосу; Рiшення прийнято. ВИРIШИЛИ: 10.1. Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства у 

зв’язку iз приведенням положень Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог законодавства 

України шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. 10.2. Затвердити нову редакцiю Статуту 

Товариства. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Визначення 

уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з 

державної реєстрацiї Статуту. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 5 944 377 голосiв, тобто 99,98 

% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та мають право 

голосу; «проти» - 1 130 голосiв, тобто 0,02% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi 

зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосiв, тобто 0% 

голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та мають право 

голосу. «не голосували» - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi 

зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу; Рiшення прийнято. ВИРIШИЛИ: 11.1. 

Уповноважити Голову Правлiння Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства та 

здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї Статуту Товариства або видати вiдповiдну 

довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi. З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ 

ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення 

уповноваженої особи на його пiдписання. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 5 944 377 голосiв, 

тобто 99,98 % голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та 

мають право голосу; «проти» - 1 130 голосiв, тобто 0,02% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi 



зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосiв, тобто 0% 

голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та мають право 

голосу. «не голосували» - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi 

зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу; Рiшення прийнято. ВИРIШИЛИ: 12.1. 

Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства. 12.2. Уповноважити Голову Зборiв Козiса 

Олександра Миколайовича пiдписати Положення про Наглядову Раду Товариства. З 

ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Припинення повноважень членiв 

Наглядової Ради. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 5 944 377 голосiв, тобто 99,98 % голосiв 

акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу; 

«проти» - 1 130 голосiв, тобто 0,02% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для 

участi у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв (їх 

представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу. «не голосували» - 0 

голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та 

мають право голосу; Рiшення прийнято. ВИРIШИЛИ: 13.1. З 01 травня 2016 року припинити 

повноваження Наглядової Ради Товариства у складi: Бандури О.В., Шарвадзе Н.З., Безпечного В.Г. З 

ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Обрання членiв Наглядової 

Ради. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: За кандидатуру Бандури О.В. – 5 943 987 голосiв; За 

кандидатуру Безпечного В.Г. – 5 943 987 голосiв; За кандидатуру Шарвадзе Н.З. – 5 943 987 голосiв. 

За кандидатуру Виноградова А.Г. – 5 945 937 голосiв. За кандидатуру Лазарєва А.О. – 5 943 987 

голосiв. За кандидатуру Вертiйової А.Д. – 0 голосiв. Рiшення прийнято. ВИРIШИЛИ: 14.1. З 01 

травня 2016 року обрати кiлькiсний склад Наглядової Ради Товариства – 5 (п’ять) осiб. 14.2. З 01 

травня 2016 року обрати до складу Наглядової Ради Товариства: Бандуру О.В.; Безпечного В.Г.; 

Шарвадзе Н.З.; Виноградова А.Г.; Лазарєва А.О. З П’ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ 

ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової 

Ради, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 5 

944 377 голосiв, тобто 99,98 % голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi 

у Зборах та мають право голосу; «проти» - 1 130 голосiв, тобто 0,02% голосiв акцiонерiв (їх 

представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 

голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та 

мають право голосу. «не голосували» - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi 

зареєструвались для участi у Зборах та мають право голосу; Рiшення прийнято. ВИРIШИЛИ: 15.1. 

Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Наглядової Ради Товариства: 

виконання функцiй здiйснюється на безоплатнiй основi, порядок дiяльностi, права, обов’язки та 

вiдповiдальнiсть Голови та членiв Наглядової Ради визначаються вiдповiдно до Положення про 

Наглядову Раду Товариства, строк дiї договору – до наступних рiчних зборiв Товариства. 15.2. 

Уповноважити Голову Правлiння Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з Головою та 

членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах. Причини, чому загальнi 

збори не вiдбулися: Скликанi рiчнi Загальнi Збори вiдбулись. 

 



VIII. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього періоду 
За результатами періоду, що 

передував звітньому 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Нарахувані дивіденди на одну 

акцію, грн. 
0 0 0 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 
0 0 0 0 

Дата складання переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

    

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через депозитарну 

систему із зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

    

Опис 

За попереднi звiтнi перiоди рiшення про виплату дивiдендiв не 

приймались.Останнiй раз дивiденди були виплаченi в 2011 роцi за 2006 рiк. 

Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв - 20.04.2007 р., дата початку 

виплати - 01.09.2007р. Загальними зборами акцiонерiв вiд 21.04.2016 року 

прийнято рiшення у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку дивiденди не нараховувати 

та не виплачувати. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв не заповнено, оскiльки рiшення про нарахування та 

виплату дивiдендiв у 2016 роцi прийнято не було. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОКБIЗНЕСБАНК" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 19357489 

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

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

серiя АД № 075853 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.10.2012 

Міжміський код та телефон (044) 206-29-22 

Факс (044) 206-29-22 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть 

зберiгача 

Опис Вiдповiдно до укладеного договору зберiгач надає послуги щодо 

вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах акцiонерам 

Товариства, зберiгання акцiй на цих рахунках. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АФ "Аудiт-вiд та К" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 23283905 

Місцезнаходження 69035 Запорізька Вознесенiвський м. Запорiжжя пр. Соборний, 161, 

оф.10,11 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

Свiдоцтво № 0945 

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 (061(2) 213-26-44 

Факс (061(2) 213-26-43 

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 

емiтенту 

Опис Вiдповiдно до укладеного договору аудиторська фiрма здiйснює 

аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ВОСХОД" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 37174242 

Місцезнаходження 04071 м. Київ д/н м. Київ м. Київ Хорива, 55Б 



Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АВ № 581303 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.05.2011 

Міжміський код та телефон (044) 393-78-38 

Факс (044) 596-41-96 

Вид діяльності Торговець цiнними паперами 

Опис Торговець надає послуги з операцiй з цiнними паперами, брокерська 

дiяльнiсть. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул.Нижнiй вал 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

серiя АД № 065586, 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Адмiнiстрацiя Державної Служби Спецiально Звязку та Захисту 

Iнформацiї України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.08.2012 

Міжміський код та телефон (044) 279-10-78 

Факс (044) 377-70-16 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю 

Опис Вiдповiдно до укладеного договору депозитарiй надає послуги щодо 

обслуговування випуску цiнних паперiв, прийом на зберiгання 

глобального сертифiкату цiнних паперiв Товариства, вiдкриття та 

ведення рахунку у цiнних паперах, виконання операцiй з випуском 

цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень Товариства. 

 



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 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19.05.2010 №203/1/10 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000069165 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
15 6330618 94959270 100 

Опис 

Протягом звiтного року торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснювалась, лiстингу/делiстингу 

цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не вiдбувалось, додаткова емiсiя цiнних паперiв не здiйснювалась. Iншi цiннi папери, емiсiя 

яких пiдлягає реєстрацiї, крiм акцiй простих iменних, Товариством не випускались. 

  



XI. Опис бізнесу 

Iсторiя АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" розпочалася з 1969 року зi створення Головного 

управлiння технiчного обслуговування та ремонту автомобiлiв -

"Укрголовавтотехобслуговування", до складу якого увiйшли 7 регiональних виробничих управлiнь 

i близько 50 сервiсних станцiй. У 1989 роцi, за часiв перебудови та глобальних реформ, Управлiння 

було реорганiзовано в Українське орендне виробниче об'єднання "Автосервiс", у складi якого вже 

було 25 обласних пiдприємств, 7 регiональних центрiв, 280 СТО i 90 автомагазинiв. У 1992 роцi на 

базi Українського орендного об'єднання "Автосервiс" було створене акцiонерне товариство АК 

"Авто", а у 1994 роцi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв акцiонерне товариство змiнило назву 

на акцiонерне товариство "Українська автомобiльна корпорацiя" (скорочено Корпорацiя 

УкрАВТО). У тому ж роцi завершено приватизацiю державної частки в статутному фондi 

Корпорацiї УкрАВТО. Сьогоднi Товариство є лiдером автомобiльного ринку та сегменту сервiсних 

послуг, впроваджує новiтнi методи ведення бiзнесу, передовi технологiї дiагностики та ремонту, 

спiвробiтництво з Корпорацiєю приносить стабiльнiсть i надiйнiсть клiєнтам i партнерам. У 

процесi ведення бiзнесу АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" керується iнтересами 

акцiонерiв компанiї, сучасними вимогами ринку та потребами клiєнтiв. Прiоритети Товариства 

сьогоднi - це розвиток вiтчизняного автомобiлебудування, розвиток автомобiльної галузi в цiлому, 

створення нових робочих мiсць, задоволення потреб та вимог покупцiв автомобiлiв. В основi 

ринкової дiяльностi АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" є справедлива та вiльна 

конкуренцiя, створення й розвиток нових брендiв, розширення та якiсне вдосконалення мережi 

продажу автомобiлiв i станцiй сервiсного обслуговування, впровадження передових технологiй 

корпоративного управлiння, перехiд на найновiтнiшi обладнання i технологiї, висока якiсть 

продукцiї та послуг. Подiї i досягнення розвитку АТ "Українська автомобiльна корпорацiя": 1992 

рiк - Товариство стало одним iз засновникiв Української страхової компанiї Гарант-Авто; 

створення СП Автосамiт спiльно з Сумiтомо Корпорейшн (офiцiйне представництво Тойота в 

Українi). 1993 рiк - початок спiвробiтництва Корпорацiї УкрАВТО з концерном Даймлер Крайслер 

та створення спiльного пiдприємства Автомобiльний дiм Україна, створення спiльного 

пiдприємства Нiссан-Україна у спiвробiтництвi з Марубенi Корпорейшн, яке стало першим 

дистриб'ютором Нiсан в Українi. 1994 рiк - Автомобiльний дiм Україна стає генеральним 

представництвом Даймлер Крайслер в Українi. 1998 рiк - Корпорацiя УкрАВТО стала офiцiйним 

представником компанiї HOFMANN Werkstatt-Technik в Українi, заснування центру технiчного 

обслуговування Hofmann при автосервiснiй фiлiї Блiц-Авто. 1999 рiк - створено компанiю ЗIП-

АВТО (фiлiал УкрАВТО), що сьогоднi є вiдомим оператором на ринку запасних частин i аксесуарiв 

в Українi; вiдкрито першi двi заправки УкрАВТО та British Petroleum (BP). 2001 рiк - створено 

першу в Українi СТО Bosch Service на базi торгово-дiагностичного центру Корпорацiї - 

автосервiсного фiлiалу ТДЦ-АВТО; фiлiал Дунай-Транс Корпорацiї УкрАВТО стає офiцiйним 

дистриб'ютором автомобiлiв марки Дачiя (РЕНО-ГРУП) в Українi; дочiрнє пiдприємство 

АвтоКапiтал Корпорацiї УкрАВТО отримує статус генерального представництва та стає 

дистриб'ютором марок Мерседес, Крайслер та Джип в Українi. У жовтнi 2004 року компанiя Лада-

Транс отримала статус офiцiального дистриб'ютора вантажних автомобiлiв ТАТА, виробник 

компанiя ТАТА (Iндiя). 2005 рiк - Розпочато повномасштабне виробництво Lanos на Запорiзькому 

автомобiлебудiвному заводi. Пiдписано угоду на дистрибуцiю автомобiлiв Дон Фен. 2006 рiк - з 

метою забезпечення лояльностi клiєнтiв i полiпшення сервiсних умов на дилерських 

пiдприємствах Корпорацiї УкрАВТО було ухвалено рiшення про впровадження програми SOS 

(справжня опiка сервiсу). В 2007 роцi програму запроваджено в повному масштабi по всiй територiї 

України на всiх дилерських пiдприємствах i фiрмових СТО УкрАВТО. У кожному автосалонi 

УкрАВТО розмiщено атрибути програми. 2008 - Перенесення виробництва Lanos в Запорiжжя, а 

Chevrolet Aveo всiх модифiкацiй на FSO. Початок дистрибуцiї Mercedes-Benz в Казахстанi. 2009 - 

Модернiзацiя виробничих потужностей ЗАЗ у Запорiжжi. Запрацював новий надсучасний 

пресовий цех. Початок роботи з концерном KIA. Створення дистриб'юторської компанiї 

"ФАЛЬКОН-АВТО" 2010 рiк - Реорганiзацiя ТОВ "УкрАВТОЗАЗ-Сервiс", офiцiйного 

дистриб'ютора автомобiльних брендiв ЗАЗ, Opel, Chevrolet i Cadillac та створення двох нових 



дистриб'юторських компанiй ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП" та Фiлiї "АвтоЗАЗ-Сервiс". ТОВ 

"ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП" стала офiцiйним дистриб'ютором автомобiлiв брендiв Opel, Chevrolet, 

Cadillaс. Фiлiя "АвтоЗАЗ-Сервiс" АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" стала офiцiйним 

дистриб'ютором бренду ЗАЗ. 2011 рiк - АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" вiдкриває новий 

напрямок дiяльностi i стає офiцiйним дистриб'ютором мототехнiки Ducati. На Запорiзькому 

автомобiлебудiвному заводi вiдбувся запуск повномасштабного виробництва нового українського 

автомобiля ЗАЗ Forza. 2012 рiк – На Запорiзькому автомобiлебудiвному заводi вiдбувся запуск 

повномасштабного виробництва (штампування, зварювання, фарбування i складання кузова на 

головному конвеєрi) нового українського автомобiля ЗАЗ VIDA. Зростання дилерської мережi 

Корпорацiї УкрАВТО в Українi - вiдкриття нових автосалонiв «Автоцентр на Московському» в 

Києвi , «Галичина-АВТО» у Львовi, «Одеса-АВТО» в Одесi та «Автоцентр на Б. Хмельницького» 

у м. Кременчук. 2013 рiк став початком спiвпрацi мiж АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" i 

легендарним iталiйським брендом Maserati S.p.A.. Вiдбулося офiцiйне вiдкриття нового 

автосалону Maserati на Столичному шосе в мiстi Києвi. За рахунок вiдкриття нового, сучасного 

автосалону Chevrolet i Opel в Луганську, вiдбулось розширення дилерської мережi. Значною 

подiєю стало проведення ювiлейного заходу «Столичне Авто Шоу 10 рокiв». Ще однiєю приємною 

подiєю стало вiдзначення 150-рiччя Запорiзького автомобiлебудiвного заводу. Дистриб'юторська 

компанiя «АвтоЗАЗ-сервiс» та журнал «Автомир» встановили автомобiльний рекорд України - 

найдовший тест-драйв навколо всiєї України на автомобiлi ЗАЗ VIDA. 2014 рiк- враховуючи важку 

економiчну та геополiтичну ситуацiю в країнi була проведена оптимiзацiя всiх процесiв на 

Товариствi i значнi проекти та презентацiї не проводились. Була лiквiдована фiлiя "Авто борд", 

створена фiлiя "Iллiчiвський логiстичний центр". 2015 рiк - було проведено презентацiї автомобiлiв 

"КIА" та "Мерседес Бенц", проведенi стандартнi рекламнi компанiї. 2016 рiк - було проведено 

презентацiї автомобiлiв "КIА", "Шевроле", "Мерседес Бенц", проведенi стандартнi рекламнi 

компанiї. 

  

До складу АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" входять: Пiдроздiли апарату управлiння; 

Дочiрнє пiдприємство "Львiвський регiональний центр "Захiд-Авто" (79069, м. Львiв, вул. 

Шевченка, 329); Фiлiї: Фiлiя "Либiдь-авто" Приватного акцiонерного товариства "Українська 

автомобiльна корпорацiя"; 23499634; 01135, м.Київ, Шевченкiвський район, павлiвська, будинок 

28; Автосервiсна фiлiя "Зiп-авто" Приватного акцiонерного товариства "Українська автомобiльна 

корпорацiя"; 25662015; 03045, м.Київ, Голосiївський район, Новопирогiвська, будинок 58; 

Автосервiсна фiлiя "Юнiверсал моторз груп" Приватного акцiонерного товариства "Українська 

автомобiльна корпорацiя"; 24256282; 03680, м.Київ, Голосiївський район, вулиця Столичне шосе, 

будинок 90; Автосервiсна фiлiя "Унiверсал-авто" Приватного акцiонерного товариства 

"Українська автомобiльна корпорацiя"; 05482653; 04128, м.Київ, Святошинський район, вул. 

Туполєва, будинок 19; Автосервiсна фiлiя "Сфера-авто" Приватного акцiонерного товариства 

"Українська автомобiльна корпорацiя"; 19407394; 09171, Київська обл., мiсто Бiла церква, вулиця 

Сухоярська, будинок 20; Фiлiя "Автозаз-сервiс" Приватного акцiонерного товариства "Українська 

автомобiльна корпорацiя"; 26196153; 03045, м.Київ, Голосiївський район, вулиця Столичне шосе, 

будинок 90; Фiлiя "Автоцентр на столичному" Приватного акцiонерного товариства "Українська 

автомобiльна корпорацiя"; 26315758; 03045, м.Київ, Голосiївський район, Столичне шосе, будинок 

90; Автосервiсна фiлiя "Блiц-авто" Приватного акцiонерного товариства "Українська автомобiльна 

корпорацiя"; 21473613; 02094, м.Київ, Деснянський район, Мурманська, будинок 6; Автосервiсна 

фiлiя "Експрес-авто" Приватного акцiонерного товариства "Українська автомобiльна корпорацiя"; 

23698227; 02160, м.Київ, Днiпровський район, пр-т Возз'єднання, будинок 7 б; Фiлiя "Київський 

головний центр "Укравто" Приватного акцiонерного товариства "Українська автомобiльна 

корпорацiя"; 24917878; 03045, м.Київ, Голосiївський район, Ново-пирогiвська, будинок 58; 

Автосервiсна фiлiя "Бровари-авто" Приватного акцiонерного товариства "Українська автомобiльна 

корпорацiя"; 19409252; 07454, Київська обл., Броварський район, село Требухiв, вулиця Перемоги, 

будинок 3; Фiлiя "Сов-авто" Приватного акцiонерного товариства "Українська автомобiльна 

корпорацiя"; 26169819; 03069, м.Київ, Солом'янський район, Траншейна, будинок 1; Фiлiя 



"Автоцентр на Печерську" Приватного акцiонерного товариства "Українська автомобiльна 

корпорацiя"; 26502101; 01042, м.Київ, Печерський район, Перспективна, будинок 4; Фiлiя 

"Автоцентр на теремках" Приватного акцiонерного товариства "Українська автомобiльна 

корпорацiя"; 26502064; 03187, м.Київ, Голосiївський район, проспект Академiка Глушкова, 

будинок 67; Фiлiя "Автомобiльний центр Київ" Приватного акцiонерного товариства "Українська 

автомобiльна корпорацiя"; 25745327; 04074, м.Київ, Оболонський район, проспект Степана 

Бандери, будинок 22; Фiлiя "Рубiж-авто" Приватного акцiонерного товариства "Українська 

автомобiльна корпорацiя"; 33545990; 03045, м.Київ, Голосiївський район, шосе Столичне, будинок 

90; Автосервiсна фiлiя "Гранд автомотiв" Приватного акцiонерного товариства "Українська 

автомобiльна корпорацiя"; 38488445; 03045, м.Київ, Голосiївський район, Столичне шосе, будинок 

90 Вiдповiдно до рiшення Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ», засiдання якого вiдбулося 07 жовтня 2016 

року (Протокол №524 вiд 07 жовтня 2016 року), у зв’язку з виробничою необхiднiстю прийнято 

рiшення лiквiдувати (припинити) вiдокремлений пiдроздiл Товариства ФIЛIЮ «АВТОЦЕНТР 

УМАНСЬКИЙ» ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ», (ЄДРПОУ 35918531), з мiсцезнаходженням:20300, Черкаська 

область, м. Умань, шосе Ленiнградське, будинок 6 км, що виконувала функцiї, пов'язанi з 

торгiвлею автомобiлями та легковими транспортними засобами. Структурнi пiдроздiли вiдiграють 

важливу роль в господарськiй дiяльностi Товариства. Перспективи розвитку структурних 

пiдроздiлiв Товариства - удосконалення органiзацiйної структури емiтента, посилення 

цiлеспрямованого впливу на результативнiсть основних напрямiв дiяльностi Товариства, 

забезпечення динамiчного, збалансованого розвитку Товариства. 

  

Мета кадрової полiтики АТ «Української автомобiльної корпорацiї» 2016 року - утримання та 

змiцнення ефективної команди, нацiленої на досягнення результату в умовах постiйних змiн. 

Основнi напрямки роботи з персоналом: - виробнича практика та професiйна пiдготовка молодих 

фахiвцiв; - навчання, пiдвищення квалiфiкацiї та розвиток працiвникiв; - вiдповiднiсть кiлькiсного 

та якiсного складу персоналу з метою забезпечення ефективної дiяльностi пiдприємства в перiод 

постiйних змiн; - формування та створення дiючого кадрового резерву; - розробка та впровадження 

мотивацiйних програм персоналу з метою пiдвищення їх рiвня залучення до бiзнес - та виробничих 

процесiв. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв Корпорацiї в 2016 роцi склала - 768 осiб (в 

2015 – 899 осiб, в 2014 – 1 583 особи, в 2013 - 3 134 осiб, в 2012 - 3079 осiб, 2011 – 2967 осiб). У 

порiвнянi з попереднiми роками вiдбулося зменшення кiлькiсного складу персоналу на 74%. 

Основною причиною є вплив зовнiшнiх факторiв, пов’язаних з падiнням рiвня економiки в країнi 

та нестабiльною полiтичною ситуацiєю (в тому числi з урахуванням кiлькох етапiв мобiлiзацiї). 

Кiлькiсть працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом - 105 осiб. Кiлькiсть працiвникiв, якi 

працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 145 осiб. Одним з прiоритетних 

напрямкiв кадрової полiтики Корпорацiї «УкрАвто» є професiйна пiдготовка молодi та практика 

на виробництвi. Так, в рамках програм спiвробiтництва зi спецiалiзованими навчальними 

закладами в 2016 роцi була органiзована виробнича практика для 33 студентiв на виробничiй базi 

пiдприємств АТ «Українська автомобiльна корпорацiя», метою якої була допомога студентам у 

виборi професiї, спецiалiзацiї i, вiдповiдно, працевлаштування кращих випускникiв на 

пiдприємства Корпорацiї. В результатi спiвпрацi були працевлаштованi 4 студенти, якi успiшно 

працюють та планують свою подальшу кар’єру. Первинне навчання є невiд’ємною частиною 

процесу адаптацiї персоналу в частинi ознайомлення працiвника з основними внутрiшнiми 

нормативними документами пiдприємства за основними напрямами дiяльностi: робочою книгою 

консультанта з продажу автомобiлiв, консультанта по роботi з клiєнтами сервiсу, процедурою 

органiзацiї сервiсного процесу, процедурою реалiзацiї запасних частин та нормативно-правовими 

актами законодавства України, що стосується роботи пiдприємства, з подальшою оцiнкою рiвня 

засвоєння вiдповiдних знань та навичок для виконання посадових обов’язкiв на високому 

професiйному рiвнi. Завдяки iснуючому внутрiшньому ресурсу успiшно пройшли навчання 

близько 40 осiб за профiльними напрямками дiяльностi. Крiм цього, в рамках пiдвищення 



квалiфiкацiї та професiйного розвитку працiвникiв, в 2016 роцi в навчальних центрах Корпорацiї 

пройшли навчання близько 270 осiб. При цьому було проведено 64 навчальних заходiв, таких як 

лекцiї, семiнари, тренiнги за наступними напрямками: знання товару та матерiально-технiчної 

бази, спецiалiзоване програмне забезпечення, навички роботи з клiєнтами, навички ефективних 

продажiв, побудова бiзнес-процесiв. З метою формування ефективного кадрового резерву 

управлiнського складу пiдприємств Корпорацiї всього пройшли навчання за програмою «Школа 

майбутнього керiвника» 76 кращих працiвникiв. Успiшно пройшли тестування i стали першими 

випускниками Школи, зарахованими до кадрового резерву на керiвнi посади - 9 працiвникiв, друга 

група Школи сертифiкованих працiвникiв нараховує 12 працiвникiв, в третiй групi на сьогоднi 

навчається 19 керiвникiв, якi пройшли вiдбiр вiдповiдно до iснуючих критерiїв, та пiдтвердили 

особисте бажання у професiйному та особистiсному розвитку, що говорить про зацiкавленiсть 

працiвникiв, як у самовдосконаленнi, так i в покращеннi результатiв роботи пiдприємств, на яких 

вони працюють, в рамках Корпорацiї в цiлому. У 2016 роцi бiльш детальну увагу було придiлено 

системi оплати працi i премiювання всiх категорiй працiвникiв, починаючи з керiвникiв 

пiдприємств до рядових працiвникiв, якi зайнятi, як в органiзацiї надання сервiсних послуг та 

продажу запасних частин, так i за напрямом торгiвлi автомобiлями. Всi системи мотивацiї 

направленi на пiдвищення ефективностi i результатiв роботи, а також полiпшення якостi послуг 

сервiсу. Також, зазначимо, що у 17% працiвникiв, якi працюють в АТ «Українська автомобiльна 

корпорацiя» стаж роботи перевищує 10 рокiв, що надає право зробити висновок, про: - правильно 

вибрану полiтику по вiдношенню до персоналу з боку Корпорацiї як роботодавця; - високий рiвень 

лояльностi персоналу по вiдношенню до роботодавця; - високий рiвень потенцiалу команди та 

здiбностей передавати знання, вмiння та навички молодому поколiнню. Фонд оплати працi за 2016 

рiк: 182 166 тис. грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення 

вiдносно попереднього року: за 2016 рiк фонд оплати працi збiльшився на 2 220 тис. грн. вiдносно 

2015 року. 

  

Емiтент не належить до жодних об'єднань будь-яких пiдприємств 

  

Емiтент не проводить нiякої спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами. 

  

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило. 

  

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" у 2016 роцi здiйснювало бухгалтерський вiдповiдно до 

вимог Закону України про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.99 № 

996-ХI, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, iнших нормативних актiв, 

а також Наказу №14 вiд 25.01.16р. Для нарахування амортизацiї основних засобiв, застосовується 

прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Амортизацiя нараховується щомiсяця. Запаси при 

первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання. Вибуття запасiв здiйснюється за 

такими оцiнками: матерiали, ГСМ, запаснi частини, товари в оптовiй торгiвлi, товари в роздрiбнiй 

торгiвлi – за собiвартiстю перших по надходженню (ФIФО); легковi, вантажнi автомобiлi та 

автобуси – за методом iдентифiкованої собiвартостi. 

  

1. Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент АТ 

«Українська автомобiльна корпорацiя» включає: - виробництво автомобiлiв, комплектуючих та 

запасних частин; - реалiзацiю легкових, комерцiйних, вантажних автомобiлiв, автобусiв; -надання 

сервiсних послуг, реалiзацiя запасних частин; - всi види авто-сервiсних послуг по технiчному 

обслуговуванню та ремонту автомобiлiв, у тому числi гарантiйний ремонт; - дiагностику та 



iнструментальний контроль транспортних засобiв; -встановлення додаткового обладнання; -

вiдновлювальний ремонт; - реалiзацiю запасних частин, мастил, спец. рiдин, додаткового 

обладнання, аксесуарiв та автоматерiалiв; - реалiзацiю агрегатiв, матерiалiв, обладнання. 

Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг (в частинi 

автомобiлiв) Виробництво автотранспортних засобiв в Українi в 2016 роцi склало 5 264 од., що на 

37% нижче результатiв попереднього року, при цьому виробництво легкових автомобiлiв 

скоротилось на 23%, вантажних на 65%, а автобусiв на 64%. На сьогоднiшнiй день провiдними 

автовиробниками є ПАТ «ЗАЗ», ПАТ «АВТОКРАЗ» i ПрАТ «Єврокар», при чому частка ПАТ 

«ЗАЗ» складає 10% вiд загального виробництва автотранспортних засобiв в Українi. Обсяги 

виробництва на ПАТ «ЗАЗ» у 2016 роцi скоротились на 87% порiвняно iз 2015 роком. Об’єм та 

перспективи розвитку авто виробництва в Українi залежать вiд законодавчої бази, в тому числi 

впровадження державних цiльових програм розвитку автомобiлебудування, наявнiсть 

сприятливого iнвестицiйного клiмату, соцiально-економiчних та полiтичних факторiв в країнi. У 

зв'язку iз деякою макроекономiчною стабiлiзацiєю ситуацiї в країнi (вiдновленням зростання ВВП 

та зниженням темпiв iнфляцiї) загальний автомобiльний ринок нових авто за пiдсумками 2016 року 

збiльшився на 44% порiвняно iз 2015 роком та склав 75 209 авто. В 2017 роцi очiкується зростання 

ринку нових автомобiлiв до 95 000 авто. Перспективи українського автопрому полягають, перш за 

все, у вiдновленнi економiки країни i платоспроможного попиту населення. Важливою вимогою є 

наявнiсть необхiдного рiвня ввiзного мита та акцизiв на iмпорт нових та вживаних автомобiлiв та 

вiдповiдних законодавчих актiв для забезпечення органiзацiї повномасштабного виробництва. 

Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг (в частинi 

послуг сервiсу): Потреба в послугах автосервiсу є прямо пропорцiйною до кiлькостi автомобiлiв, 

що експлуатується. Необхiднiсть високотехнологiчних станцiй технiчного обслуговування з 

сучасним обладнанням та технологiями прямо пропорцiйна постiйно зростаючому рiвню 

технологiчностi авто. Таким чином iснування та розвиток авто-сервiсних послуг є перспективним. 

Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг (в частинi 

запасних частин): Потреба в вузлах, запчастинах та матерiалах до автомобiлiв є пропорцiйною до 

кiлькостi автомобiлiв, що експлуатується. Наявнiсть високотехнологiчного виробництва та 

обладнання станцiй технiчного обслуговування з сучасним устаткуванням та технологiями, може 

покрити потребу у зростаючому попитi на обслуговування та ремонт автомобiлiв, i вiдповiдно, до 

покупки запчастин. Вiдповiдно, розширення асортименту брендiв запасних частин, автотоварiв, 

мастил, додаткового обладнання та надання рiзноманiтних пропозицiй по запасним частинам та 

автотоварам у рiзних цiнових сегментах (особливо бюджетному), що є особливо актуальним на 

ринку зi стрiмко зростаючою кiлькiстю автомобiлiв, що знаходяться поза межами гарантiйного 

термiну. Крiм того, зi скороченням продажу автомобiлiв, автомобiльний парк значно старiшає, що 

впливає на його потребах до ремонту та запасних частинах. Таким чином, розвиток торгiвлi 

запчастинами та автоматерiалами є перспективним як у короткостроковому перiодi, так i у 

довгостроковому. Залежнiсть вiд сезонних змiн (в частинi автомобiлiв): Автомобiльному ринку 

України притаманна сезоннiсть продажу. Взимку продажi нижчi, а з весни до осенi бiльшi. 

Зростання починається в березнi - квiтнi, часткове зниження продажiв у травнi, знову прирiст 

попиту в липнi-вереснi, жовтень - невеликий спад, що змiнюється на зростання в листопадi-груднi. 

Безпосереднiй вплив на сезоннiсть продажiв мають полiтичнi та економiчнi фактори в країнi 

(вибори, коливання курсiв валют, цiн на паливо, змiни в законодавствi та iнформацiї про можливi 

змiни цiн в ЗМI). Залежнiсть вiд сезонних змiн (в частинi послуг сервiсу): Ринок автосервiсних 

послуг суттєво залежить вiд сезонних змiн (сезоннi коливання до 20-25%, якщо рахувати вiд 

середньомiсячного за останнi декiлька рокiв). Залежнiсть вiд сезонних змiн (в частинi запасних 

частин): Торгiвля запасними частинами є сезонно залежною, вважаючи на можливiсть 

вiдтермiнування ремонту транспортного засобу та планування такого ремонту в часi. Стосовно 

торгiвлi запасними частинами спостерiгається спад продажiв у травнi (значна кiлькiсть святкових 

днiв), у серпнi (пiк сезону вiдпусток), напередоднi i впродовж новорiчних та рiздвяних свят. Про 

основнi ринки збуту та основних клiєнтiв (в частинi послуг сервiсу): Основними ринками збуту є 

Київ та Київська область, а також обласнi центри України. Основними клiєнтами є фiзичнi особи, 

юридичнi (в т.ч. страховi компанiї). Про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв (в частинi 



запасних частин) Основними ринками збуту є Київ та Київська область, а також обласнi центри 

України (Днiпропетровськ, Одеса, Запорiжжя, Харкiв). Основними клiєнтами є юридичнi та 

фiзичнi особи, та фiзичнi особи-суб’єкти пiдприємницької дiяльностi. Основнi ризики в дiяльностi 

емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення 

виробництва та ринкiв збуту : В частинi автомобiльного ринку, ринку запасних частин та ринку 

автосервiсних послуг: ? полiтичнi та соцiально-економiчнi ризики (полiтична нестабiльнiсть, 

зростання цiн на газ та нафтопродукти, зниження купiвельної спроможностi громадян, девальвацiя 

нацiональної валюти, високi темпи iнфляцiї, нестабiльнiсть на фiнансовому ринку в банкiвських 

структурах, зростання безробiття); ? нормативнi ризики (змiни у законодавствi, що регулюють 

ввезення та розмитнення автотранспортних засобiв, рiвень мита, акцизу на iмпортованi новi та 

вживанi автомобiлi); ? ризик конкурентного середовища (змiна кон'юнктури ринку, змiна цiнового 

позицiонування, суттєвий перерозподiл продаж мiж новими та вживаними автомобiлями, стрiмке 

зменшення парку гарантiйних автомобiлiв по масовим брендам) Заходи щодо зменшення та 

можливого нiвелювання ризикiв: Розширення ринкiв збуту (країни СНД, Африки та Близького 

Сходу); розширення продуктового портфелю, впровадження системи лояльностi, оптимiзацiя 

витрат на виробництво, оптимiзацiя схем постачання. Робота по контролю за показниками складу 

(обороту товарiв, рiвень низьколiквiдного товару), формування асортименту запасних частин та 

автотоварiв, що вiдповiдає потребi ринку, контроль за цiноутворенням та конкурентним рiвнем 

цiни, постiйний монiторинг активностi конкурентiв на ринку України, посилення контролю за 

ввезенням продукцiї на територiю України, оптимiзацiя витратних частин та удосконалення 

внутрiшнiх бiзнес-процесiв. Про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент (в 

частинi автомобiлiв): АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" в своїй роботi використовує 

дворiвневий канал збуту: 1. Дистриб’юторськi компанiї як офiцiйнi представники торгiвельної 

марки (бренду); 2. Дилерськi пiдприємства, фiлiали, якi здiйснюють реалiзацiю автомобiлiв, 

запасних частин та аксесуарiв вiд iменi Дистриб'юторської компанiї. Прямi продажi через 

торгiвельно-сервiсну мережу АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" є основним методом 

продажiв автомобiлiв i запасних частин до них. Про канали збуту й методи продажу, якi 

використовує емiтент (в частинi послуг сервiсу): ПрАТ "Українська автомобiльна корпорацiя" в 

своїй роботi використовує дилерськi пiдприємства, якi здiйснюють реалiзацiю послуг по ремонту 

та технiчному обслуговуванню автомобiлiв. Прямi продажi через торгiвельно-сервiсну мережу АТ 

"Українська автомобiльна корпорацiя" споживачам є основним методом продажу послуг до них. 

Про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент (в частинi запасних частин): ПрАТ 

"Українська автомобiльна корпорацiя" у своїй роботi використовує дворiвневий канал збуту: 1. 

Дистриб’юторськi компанiї, як офiцiйнi представники торговельної марки (бренду); 2. Дилерськi 

пiдприємства, фiлiали, якi здiйснюють реалiзацiю автомобiлiв, запасних частин та аксесуарiв вiд 

iменi Дистриб'юторської компанiї. Також додатковим каналом збуту є реалiзацiя запасних частин 

та автотоварiв споживачам через iнтернет-магазин http://e-zipavto.com/. Методи продажу: прямi 

продажi через iнтернет-магазин та роздрiбну i торговельно-сервiсну мережу ПрАТ "Українська 

автомобiльна корпорацiя" споживачам. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi 

виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових 

товарiв, його положення на ринку У перiод кризи в 2009 роцi ринок нових легкових авто 

скоротився майже в 4 рази порiвняно з результатами 2008 року, в 2010 р. почалось часткове 

вiдновлення i незначна позитивна динамiка росту (+0,2%), в 2011 роцi попит вирiс суттєво 

(+35,7%), але в 2012, 2013, 2014 та 2015 роках – вiдбулося стрiмке падiння ринку (-1,4%, -7,4%, -

51,9% та -52% вiдповiдно), а в 2016 роцi у зв'язку iз покрашенням економiчної ситуацiї вiдбулося 

зростання ринку на 41%. Реалiзацiя комерцiйних автомобiлiв збiльшилась, зафiксувавши продажi 

у 2016 роцi в кiлькостi 6650 автомобiлiв (2015 рiк – 4 256 од.). Пiдсумки реалiзацiї вантажної 

технiки (вiд 3,6 т) у країнi склали – 2 006 од., що на 78% вище показника 2015 року (1 130 одиниць), 

на ринку автобусiв теж вiдбулося зростання на 142% до 991 шт. Сукупний ринок нової 

автомобiльної технiки – 75 209 авто, що на 44% бiльше 2015 року (52 341 од.). Автомобiльна галузь, 

не зважаючи на несприятливе економiчне становище, є досить динамiчною, про що свiдчить 

виведення в 2016 роцi на ринок бiльше 30 новинок легкових та комерцiйних автомобiлiв. В 2016 

роцi продажi електромобiлiв зросли у 4,2 рази, склавши 564 од. проти 135 од. 2015 року. Послуги 



з технiчного обслуговування легкового автотранспорту мають стабiльний попит. Таким чином 

останнi роки галузь має стрiмкий розвиток. Факторами що сповiльнюють бажаний рiвень розвитку 

є необхiднiсть суттєвих капiталовкладень у сучаснi технологii, суттєвий промiжок часу для 

окупностi вкладених коштiв. Основнi концепцiї дiяльностi пiдприємства: - високий рiвень послуг; 

- професiоналiзм виробничого i керiвного персоналу; - технiчне забезпечення на рiвнi сучасних 

стандартiв; - висока якiсть послуг, що надаються, i обслуговування клiєнта; - широкий спектр 

гарантiй; -вiдповiднiсть цiн на послуги економiчному рiвню регiону. Автомобiлебудiвна 

промисловiсть в Українi включає пiдприємства з виробництва легкових, вантажних, 

спецiалiзованих автомобiлiв, автобусiв, деталей та комплектуючих виробiв. Бiльша частина 

запасних частин та матерiалiв iмпортується з iнших країн (близько 95%), одночасно з тим в Українi 

з кожним роком освоюється виробництво запасних частин, що користуються постiйним попитом 

для найбiльш масових моделей автомобiлiв. Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн 

(в частинi автомобiлiв): Запаснi частини та автотовари частково виробляються ПАТ «ЗАЗ», iншi - 

закуповуються у мiжнародних компанiй-виробникiв автомобiлiв. Цiни залежать вiд цiн 

постачальникiв та можуть коливатися залежно вiд курсу валют. Iнформацiя про конкуренцiю в 

галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента (в частинi автомобiлiв) Конкуренцiя в галузi 

характеризується високою активнiстю i вiдрiзняється вкрай чутливою реакцiєю на змiну цiнової 

пропозицiї. Цiна виступає вирiшальним фактором придбання автомобiлiв. Також важливими 

факторами є iмiдж бренду, комплектацiя автомобiля, експлуатацiйнi характеристики, дизайн тощо. 

Основними конкурентами продуктовому портфелю АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" є 

автовиробники з Росiї, Китаю, Пiвденної Кореї, Японiї, Нiмеччини, Францiї. Автомобiльна 

продукцiя АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" вiдповiдає всiм необхiдним поточним 

вимогам ринку i споживачiв: конкурентний рiвень цiн; сучасний дизайн; якiсть продукцiї; великий 

вибiр та рiзноманiтнiсть модифiкацiй; використання сучасних технiчних iнновацiй; розгалужена 

торгiвельно-сервiсна мережа; вiдповiднiсть усiм екологiчним i технiчним стандартам. В частинi 

ринку автосервiсних послуг: спостерiгається доволi високий рiвень конкуренцiї в даному сегментi. 

Якщо взяти до уваги данi стосовно ємностi ринку авто-сервiсних послуг, то частка, що її займає 

ПрАТ "Українська автомобiльна корпорацiя", за результатами 2016 року, складає не бiльше 4,5%. 

Стосовно ринку запасних частин - спостерiгається високий рiвень конкуренцiї в даному сегментi. 

Якщо взяти до уваги данi стосовно ємностi ринку запасних частин та матерiалiв, то частка, що 

займає ПрАТ "Українська автомобiльна корпорацiя" за результатами 2016 року не перевищує 7%. 

У 2016 роцi залишається сталою тенденцiя останнiх рокiв до пiдвищення частки запасних частин 

низької якостi виробництва КНР, що пропонуються у бюджетному цiновому сегментi. 

Перспективнi плани розвитку емiтента (в частинi автомобiлiв): 1. Вдосконалення якостi 

торгiвельно-сервiсної мережi АТ "Українська автомобiльна корпорацiя"; 2. Пiдвищення рiвня 

задоволеностi клiєнтiв продукцiєю та послугами АТ "Українська автомобiльна корпорацiя"; 3. 

Додаткове залучення i використання квалiфiкованого персоналу в роботi; 4. Використання нових 

iнновацiйних технологiй у виробництвi i реалiзацiї автомобiлiв; 5. Розширення ринкiв збуту в 

країни СНД, Африки та Близького Сходу; 6. Розширення товарного портфелю АТ "Українська 

автомобiльна корпорацiя" за рахунок залучення нових партнерiв зi спiльного виробництва 

продукцiї для галузi; 7. Пошук, впровадження i розвиток нових проектiв у всiх сегментах 

українського ринку. Стосовно авто-сервiсних послуг – втримати об'єми продажу авто-сервiсних 

послуг та збiльшити частку ринку до 5%. Впровадити новi автосервiснi послуги, популярнi на 

ринку. Досягти долi в загальному ринку запчастин не нижче 8%, за рахунок повернення втрачених 

клiєнтiв через програми лояльностi, формування конкурентних цiн на товар, а також за рахунок 

розширення асортименту (за рахунок власного iмпорту) i присутностi пропозицiї запчастин i 

автоматерiалiв усiх цiнових категорiй. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та 

матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання : вiдсутнi. 

  

Товариство, станом на 01.01.2012 року (дату переходу на МСФЗ) використало переоцiнку 

основних засобiв, що була проведена Мiжнародною юридичною компанiєю «СОЛОМОН-ГРУП» 

станом на 01.01.2007 року, як доцiльну собiвартiсть основних засобiв та на дату переходу на МСФЗ 



визнала переоцiнену вартiсть iсторичною. Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за 

собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення 

корисностi. Витрати на поточний ремонт i обслуговування вiдносяться на витрати у мiру 

здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв основних засобiв капiталiзується, а компоненти, 

якi були замiненi, списуються. На кожну звiтну дату керiвництво оцiнює наявнiсть ознак 

зменшення корисностi основних засобiв. Якщо такi ознаки зменшення корисностi iснують, 

керiвництво переглядає балансову вартiсть своїх активiв у вiдповiдностi до МСБЗ 36 «Зменшення 

корисностi активiв». Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу, представленi акцiями та 

частками у статутному капiталi, що не мають котирувань на активному ринку. Iнвестицiї 

вiдображенi в балансi Товариства за собiвартiстю. Протягом 2016 року збиток вiд зменшення 

корисностi фiнансовий iнвестицiй, доступних для продажу, не визнавався. Довгостроковi 

фiнансовi iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi компанiї вiдображенi за собiвартiстю. Станом на 31 

грудня 2016 року Товариство не мало фiнансових iнвестицiй, заставлених як забезпечення 

зобов’язань. 

  

Правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової Ради або членами виконавчого 

органу ,афiлiйованими особами протягом звiтного перiоду не укладались. 

  

За 2016 рiк капiтальнi iнвестицiї склали – 23 253 тис. грн., з них: - капiтальне будiвництво – 10 903 

тис. грн.; - придбання та виготовлення основних засобiв – 11 888 тис.. грн.; придбання 

нематерiальних активiв – 461 тис.грн; iншi капiтальнi iнвестицiї – 1 тис.грн. . Введено в 

експлуатацiю основних засобiв за 2016 рiк на суму 18 190 тис.. грн. Основна частина капiтальних 

iнвестицiй була вкладена на будiвництво майнового комплексу за адресою: м. Київ, пр-т 

Соборностi, 7б, який планується використовувати для виробництва та для здачi примiщнь в 

оренду. Станом на 31.12.2016 року незавершенi капiтальнi iнвестицiї складають 32 301 тис.грн. 

Витрати на фiнансування таких iнвестицiї здiйснювалась за рахунок власних оборотних коштiв. 

Початок будiвництва майнового комплексу здiйснювалось на протязi 2016 р. У зв’язку з 

економiчними розрахунками пiдприємства суттєвих витрат на реконструкцiї, придбання нових 

основних засобiв не заплановано. 

  

На дiяльнiсть АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" впливають полiтичнi, виробничо-

технологiчнi, соцiальнi фактори, низька платоспроможнiсть населення України. Ступiнь 

залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - висока. 

  

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" протягом 2016 року за порушення чинного 

законодавства сплатила штрафiв у сумi 366,5 тис. грн. та нарахувало забезпечення пiд судовi 

витрати в сумi 829,5 тис. грн. 

  

1. Валюта балансу АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" станом на 31.12.2016р. становить 3 

729 373 тис. грн. 2. Статутний капiтал на 31.12.2016р. складає 94 959 тис.грн., який повнiстю 

сплачений. 3. Iнший додатковий капiтал на дату Балансу вiдсутнiй 4. Резервний капiтал складає 33 

740,0 тис. грн. 5. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2016р. складає 964 912 тис. грн. 

Значення показникiв лiквiдностi та платоспроможностi знаходяться нижче рекомендованого рiвня. 

Однак, однозначно визнати цей факт як негативний не можна, так як пiдприємство за звiтний 

перiод своєчасно розплачувалося за своїми поточними зобов'язаннями. Грошовi потоки 

використовувалися ефективно та активно залучалися до обороту. Значення коефiцiєнту 

абсолютної лiквiдностi свiдчить про те, що пiдприємство залежне вiд позикових коштiв, про те 

пiдприємство має можливостi та достатнi ресурси для погашення своїх поточних зобов’язань. Доля 

власного капiталу пiдприємства у загальнiй сумi його коштiв свiдчить про його складне фiнансове 



становище, але не перешкоджає можливостям нормального фiнансування дiяльностi. 

Використання пiдприємством власних активiв не являється збитковим та пiдприємство має 

можливостi для покращення свого фiнансового стану. 

  

На кiнець звiтнього перiоду не виконаних договорiв немає. 

  

Основнi напрями розвитку дiяльностi на 2017 рiк: 1. Оптимiзацiя дiяльностi дистриб’юторських 

компанiй та дилерської мережi для збереження провiдних позицiй по реалiзацiї автомобiлiв. 2. 

Пiдвищити ринкову частку продукцiї АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" на експортних 

ринках за рахунок розширення iснуючих та пошуку нових експортних ринкiв. 3. Забезпечити 

виконання реалiзацiї легкових автомобiлiв, комерцiйної технiки та автобусiв в обсязi 15 870 

автомобiлiв за 2017 рiк на внутрiшньому ринку. Перспективними для розвитку у 2017р. є наступнi 

види послуг: -вiдновлювальний ремонт, у тому числi автомобiлiв, що не є брендами УкрАВТО, 

оскiльки такi послуги є унiверсальними для рiзних марок; спiвробiтництво зi страховики 

компанiями вiдiграє у даних сегментах важливу роль; -унiверсальний сервiс - технiчне 

обслуговування та ремонт автомобiлiв клiєнтiв, брендiв що не входять до «УкрАВТО», якi 

втратили гарантiю, для яких фiрмовий автосервiс втратив економiчний сенс. Загальна маса таких 

клiєнтiв бiльше гарантiйної у декiлька десяткiв разiв; -широке розповсюдження системи 

лояльностi Drive2U для всiх клiєнтiв власникiв автомобiлiв брендiв «УкрАВТО» та iнших брендiв, 

гарантiйних автомобiлiв та на якi скiнчилася гарантiя виробника. Метою є повернення втрачених 

та залучення нових Клiєнтiв до авто-сервiсних пiдприємств мережi Корпорацiї «УкрАВТО», 

збiльшення обсягiв продажу запасних частин, авто матерiалiв, аксесуарiв та послуг сервiсу; -

збiльшення рекламної активностi на ринку, проведення сезонних акцiй; Плановi показники у 

грошовому значеннi на 2017 рiк: 288 581 тис. грн., що становить +15,8% до фактичних показникiв 

сервiсних послуг за результатами 2016 року. Планується залучити автомобiльний парк пост 

гарантiйного перiоду за рахунок реалiзацiї акцiйних програм, та вiдповiдно збiльшення збуту 

запасних частин. Оптимiзацiї управлiння запасами, розпродаж низьколiквiдних груп товару. 

Встановлення конкурентного рiвня цiн на запчастини та автотовари. Активне залучення нових 

постачальникiв товару. Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в 2017 роцi: -

полiтична нестабiльнiсть; -девальвацiя нацiональної валюти; -iнфляцiйнi процеси; -зниження 

купiвельної спроможностi громадян; -зростання цiн на газ та нафтопродукти; -збiльшення мита, 

акцизу на iмпортованi новi готовi автомобiлi; -рiзке падiння об’єму реалiзацiї нових автомобiлiв. 

  

В звiтному перiодi не проводились. 

  

Дата подачi позову - 20.11.2014 Спiрiдонов I.О. до АТ «Укравто» Про захист прав споживача в 

розмiрi 210 000,00 грн. Дата подачi позову - 20.11.2014 Спiрiдонов I.О. до АТ «УкрАВТО» Про 

захист прав споживача в розмiрi 210 000,00 грн. Справа знаходиться в судi першої iнстанцiї. 

Iрпiнський мiський суд Київської областi. Дата подачi позову - 28.10.2016 Марченко В.М. до фiлiї 

«Автоцентр на Столичному» АТ «УкрАВТО» Про захист прав споживача в розмiрi 756 000,00 грн. 

Справа знаходиться в Iзюмському мiськрайонному судi Харкiвської областi Дата подачi позову - 

21.10.2016 АТ «УкрАВТО» до ПАТ «УСК» Гарант-АВТО» Про визнання грошових вимог 

Кредитора та стягнення заборгованостi в розмiрi 89 014 грн. у справi про Банкрутство. Справа 

знаходиться у Виконавчiй службi на примусовому виконаннi Дата подачi позову - 28.07.2016 

Солодовник В.В. до фiлiї «Автоцентр на Столичному» АТ «УкрАВТО» Про визнання права 

власностi на кошти в розмiрi 2 500,00 грн. Синельникiвський мiськрайонний суд 

Днiпропетровської областi Дата подачi позову - 26.12.2016 Черноволенко В.Ю. до фiлiї 

«Автомобiльний центр Київ» АТ «УкрАВТО» Про захист прав споживача в розмiрi 2 220 305,00 

грн. Шевченкiвський районний суд мiста Києва Дата подачi позову - 13.05.2016 Коцюба В.Є. до 



фiлiї «Автомобiльний центр Київ» АТ «УкрАВТО» Про захист прав споживача в розмiрi 272 806,81 

грн. Апеляцiйний суд мiста Києва 

  

д/н 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
332848 335065 0 0 332848 335065 

будівлі та споруди 246984 248363 0 0 246984 248363 

машини та 

обладнання 
2627 2447 0 0 2627 2447 

транспортні засоби 7406 10399 0 0 7406 10399 

земельні ділянки 62008 61955 0 0 62008 61955 

інші 13823 11901 0 0 13823 11901 

2. Невиробничого 

призначення: 
32798 29142 0 0 32798 29142 

будівлі та споруди 29343 24046 0 0 29343 24046 

машини та 

обладнання 
0 710 0 0 0 710 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 3455 4386 0 0 3455 4386 

Усього 365646 364207 0 0 365646 364207 

Опис Ступiнь використання майна -92%. Нарахований знос за рiк – 2,44 %. Ступiнь зносу по групах: 

будинки та споруди – 59,5 %; машини та обладнання – 72,8%; транспортнi засоби – 53,12 %; 

iншi – 75,94 % 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

1093611 1098580 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
94959 94959 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

1093611 1098580 

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 998652 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та 

скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 0 тис.грн. Рiзниця 



мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього 

перiоду становить 1003621 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та 

скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 0 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 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 1180359 X X 

у тому числі:   

Довгостроковий 16.01.2008 94613 0 29.12.2018 

Довгостроковий 06.08.2008 282636 0 30.04.2021 

Довгостроковий 20.12.2012 44485 0 31.03.2020 

Довгостроковий 16.01.2008 758625 0 29.12.2018 

Зобов'язання за цінними 

паперами 

X 405 X X 

у тому числі:   

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 405 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 16532 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 798126 X X 

Інші зобов'язання X 640340 X X 

Усього зобов'язань X 2635762 X X 

Опис: Товариство не має зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, 

сертифiкатами ФОН, iншими цiнними паперами (в тому числi похiдними цiнними 

паперами) та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. 



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 

21.04.2016 22.04.2016 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

04.05.2016 04.05.2016 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

11.11.2016 14.11.2016 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

07.10.2016 10.10.2016 

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) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "АФ" Аудiт-

вiд" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
23283905 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69035, м. Запорiжжя, пр. 

Соборний, буд.161, оф.10,11. 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
10945 26.01.2001 

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** 

д/н д/н д/н д/н 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

ЗВIТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Нацiональнiй Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в 

Українi Акцiонерам та Керiвництву ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» ЗА 2016 РIК Ми провели аудит фiнансової 

звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» (код 

за ЄДРПОУ – 03121566) (надалi АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ»), що додається, яка включає: 

Звiт про фiнансовий стан Товариства на 31.12.2016р., Звiт про сукупний дохiд, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про 

власний капiтал за рiк, який закiнчився на зазначену дату. Повна фiнансова звiтнiсть була складена управлiнським 

персоналом iз використанням концептуальної основи спецiального призначення, описаної в наказi про облiкову 

полiтику, що ґрунтується на застосуваннi вимог МСФЗ. Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової 

звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi». Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал несе 

вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який 

управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить 

суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є 

висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит 

згiдно з Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, 

що прийнятi Аудиторською палатою України в якостi нацiональних стандартiв аудиту (рiшення АПУ № 320/1 вiд 

29.12.2015р.), зокрема 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi» та 705 «Модифiкацiї 

думки у звiтi незалежного аудитора» та Кодексу етики професiйних бухгалтерiв. Крiм того, аудит проведено у 

вiдповiдностi до вимог законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993р. № 3125-XII, «Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. № 996-XIV. Цi стандарти вимагають вiд нас 

дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 



впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Суттєвими аспектами вважаються окремi об’єкти 

облiку, що вiдносяться до активiв, зобов’язань i власного капiталу Товариства у розмiрi 5% вiд пiдсумку вiдповiдно 

всiх активiв, всiх зобов’язань i власного капiталу. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 

аудиторських доказiв щодо сум та розкриття їх 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 подання суб’єктом господарювання АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» 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 

використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку 

загального подання фiнансової звiтностi. Висловлення умовно-позитивної думки На нашу думку, за винятком 

можливого впливу питань, зазначених у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансовi 

звiти у всiх суттєвих аспектах справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан Товариства станом на 31 

грудня 2016р., його фiнансовi результати, рух грошових коштiв i капiталу за 2016 рiк. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена 

на пiдставi дiйсних даних первинного бухгалтерського облiку та вiдповiдає встановленим вимогам Мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, чинного Законодавства України й прийнятої облiкової 

полiтики пiдприємства. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ Оцiнка статей 

активiв, зобов'язань та власного капiталу та їх розкриття здiйснюється Товариством в цiлому вiдповiдно до принципiв, 

встановлених Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку та Наказом про облiкову полiтику пiдприємства. 

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти бухгалтерського 

облiку та Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, внутрiшнi положення Товариства. Принципи облiкової 

полiтики, якi були використанi при пiдготовцi зазначеної фiнансової звiтностi, наведенi в Наказi про облiкову полiтику 

АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ». Визначенi положення облiкової полiтики послiдовно 

застосовувались по вiдношенню до всiх представлених в звiтностi перiодах. Фiнансову звiтнiсть було складено за 

формами, встановленими Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до 

фiнансової звiтностi» iз змiнами та доповненнями, який затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 

07.02.2013р. №73. Розкриття iнформацiї про власний капiтал Товариство створене на необмежений строк та первинно 

зареєстроване Старокиївською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва 30.12.1992р., реєстрацiйний номер 115-

1430-Ат, у виглядi вiдкритого акцiонерного товариства, перереєстроване 09.03.1995р. пiд № 03121566. та продовжує 

свою дiяльнiсть як ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» у 

зв’язку зi змiною типу акцiонерного товариства, та перейменуванням згiдно з рiшенням Загальних зборiв Товариства 

вiд 03.01.2017 року. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку № 203/1/10 вiд 19.05.2010р. Загальна сума випуску 94959270,00 (дев’яносто чотири мiльйони 

дев’ятсот п’ятдесят дев?ять тисяч двiстi сiмдесят) гривень, кiлькiсть випущених акцiй – 6330618 (шiсть мiльйонiв 

триста тридцять тисяч шiстсот вiсiмнадцять) штук, номiнальна вартiсть акцiї – 15,00 гривень, вид акцiй – простi iменнi. 

Статутний капiтал сплачено повнiстю. Перелiк засновникiв АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» 

наступний: - Васадзе Т.Ш. -93,892681% у статутному капiталi; - Iншi фiзичнi та юридичнi особи (загалом 254 особи) 

– 6,107319% у статутному капiталi. Заявлений статутний капiтал АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА 

КОРПОРАЦIЯ» складає 94959270 грн., сплачений повнiстю. Станом на 31 грудня 2016 року зареєстрований статутний 

капiтал становить 94959270грн., подiлений на 6330618 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 15,00 грн. 

(п?ятнадцять гривень, нуль копiйок) кожна, що вiдповiдним чином затверджене в установчих документах Товариства. 

Розмiр внескiв в бухгалтерському облiку вiдображений по балансовому рахунку 40 «Статутний капiтал» в сумi 

94959270 грн., що вiдповiдає статуту Товариства. Заборгованостi учасникiв по внесках до статутного капiталу АТ 

«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» не має. Облiк нерозподiленого прибутку ведеться у порядку, 

визначеному вiдповiдними нормативними документами з бухгалтерського облiку та Статутом. Результатом 

фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк є збиток у сумi 3076 тис.грн. Станом на 31.12.2016р. сума непокритих 

збиткiв у балансi АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» складає 964912 тис.грн. Таким чином, 

власний капiтал АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» станом на 31.12.2016р. має позитивне 

значення в сумi 1093611 тис.грн. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Перевiрка вартостi 

чистих активiв була виконана шляхом спiвставлення оцiненої суми власного капiталу Товариства станом на 

31.12.2016р., яка зазначена у звiтi про фiнансовий стан, iз зареєстрованою та фактично сплаченою сумою статутного 

капiталу Товариства на вказану дату. Станом на 31.12.2016р. вартiсть чистих активiв має позитивне значення та 

складає 1093611 тис.грн. За результатами виконаних процедур перевiрки вiдповiдностi вартостi чистих активiв 

Товариства вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України можна зробити наступний висновок: 

«Розмiр чистих активiв АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» станом на 31.12.2016р. є бiльшим, нiж 

розмiр сформованого статутного капiталу, має позитивне значення та вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 

Цивiльного кодексу України». Iнформацiя стосовно забезпечення випуску цiнних паперiв вiдсутня, оскiльки у 

звiтному перiодi Товариство не здiйснювало випуск цiнних паперiв. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки 

документiв суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, яка пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 

розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю, нами не встановлено. 

Управлiнський персонал Товариства повiдомив нас про те, що у звiтному перiодi (01.01.2016р. – 31.12.2016р.): - 

рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу, не приймалися; - 

рiшення про викуп власних акцiй не приймалися; - факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi не 



було; - отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента, не було; - змiни власникiв 

акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, не було; - рiшення вищого органу емiтента про 

зменшення (збiльшення) статутного капiталу не приймалось; - виконання значних правочинiв не було; - дивiденди за 

2015 та 2016 роки не нараховувалися та не виплачувалися згiдно рiшень рiчних зборiв Товариства. Особлива 

iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб: 1. Рiшенням Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства (протокол вiд 

21.04.2016р.) затверджений склад Наглядової Ради у кiлькостi п’яти осiб: Бандура О.В. (Голова Наглядової Ради), 

Безпечний В.Г.,Шарвадзе Н.З. (секретар Наглядової Ради), Виноградов А.Г., Лазарев А.О. 2. Наказом вiд 11.11.2016р. 

№ 74-вк з 14.11.2016р. головним бухгалтером Товариства призначена Студенникова Тетяна Анатолiївна. Протягом 

звiтного року в АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» функцiонували органи корпоративного 

управлiння, порядок утворення органiв управлiння, їх компетенцiя, органiзацiя роботи та вiдповiдальнiсть визначенi 

Статутом Товариства вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514 вiд 17.09.2008 року, iнших 

положень. Органи корпоративного управлiння складаються iз наступних органiв: - Загальнi Збори Акцiонерiв; - 

Наглядова Рада; - Правлiння; - Ревiзiйна Комiсiя Товариством створений Пiдроздiл внутрiшнього контролю – 

Департамент контролiнгу в кiлькостi 7 (семи) осiб, який здiйснював контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю 

АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» протягом звiтного року. Крiм того, функцiї контролю здiйснює 

також Ревiзiйна комiсiя, дiяльнiсть якої пов'язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного 

товариства за 2016 рiк (до аудиту наданий Протокол засiдання Ревiзiйної Комiсiї АТ «УКРАЇНСЬКА 

АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» вiд 09.03.2017р.). Iнформацiї щодо подiй, якi б мали значний вплив на фiнансово-

господарську дiяльнiсть Товариства, та якi вiдбулися протягом звiтного року, що могли б призвести до суттєвого 

викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства та значної змiни вартостi його цiнних паперiв, не було 

отримано. Аналiз показникiв фiнансово-майнового стану АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ», якi 

вiдображають наявнiсть, розмiщення та використання фiнансових ресурсiв, платоспроможнiсть, фiнансову стiйкiсть, 

свiдчить, що Товариство має задовiльний фiнансовий стан (показники платоспроможностi та фiнансової стiйкостi 

наведенi в Додатку), що свiдчить про спроможнiсть Товариства здiйснювати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

Аудит проведено на пiдставi договору № 16 вiд 07.02.2017р. з 08.02.2017р. по 27.03.2017р. ТОВ «АУДIТ-ВIД та К?» 

здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм № 0945, виданого 

Аудиторською палатою України 26.01.2001р., дiю продовжено до 24.09.2020 року розташоване за адресою: 69035, м. 

Запорiжжя, пр. Соборний, б.161, оф.10, тел/факс 213-26-43. Генеральний директор В.I.Драч ТОВ «АУДIТ-ВIД та К?» 

(Сертифiкат № 003660 вiд 14.02.1995р., дiю якого подовжено до 14.02.2019р.) 20 березня 2017 року 

д/н 

д/н 

д/н 



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 2015 1 0 

3 2016 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): н/д 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   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): н/д 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   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X  

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X  

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? (так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 3 

членів наглядової ради - незалежних директорів 2 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) д/н 

 

Оцiнка роботи Наглядової Ради в 2016 роцi не проводилась. 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
14 

 

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)  В складi Наглядової ради 

Товариства не створювались 

комiтети 

Інші (запишіть)  д/н 

 

В складi Наглядової ради Товариства не створювались комiтети 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
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  

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): н/д  X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової 

ради ознайомили з його правами та обов'язками  
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена  
 X 

Інше (запишіть)  Члени Наглядової Ради були 

обранi у 2015 р. 



 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 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 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Так Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 



Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів   X 

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  Прописано в Статутi Товариства 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, 

які володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Так 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  

Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди 

посадових осіб акціонерного 

товариства  

Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) 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  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) 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   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  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 Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) 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 Ні 

З власної ініціативи  X  



За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 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): н/д    

 

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) Так 

 

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: 

Товариство не має кодексу корпоративного управлiння  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: Товариство не має кодексу корпоративного управлiння  

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 

Товариство не має кодексу корпоративного управлiння 

 

 

 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ" 

за ЄДРПОУ 03121566 

Територія  за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 45.20 

Середня кількість 

працівників 
2155  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 

вул. Велика Василькiвська, 15/2, м. Київ, 

Печерський, 01004, Україна, (044) 206-82-

16 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2016 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 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 113431 93945 0 

первісна вартість 1001 203633 203907 0 

накопичена амортизація 1002 90202 109962 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 24119 32301 0 

Основні засоби: 1010 365646 364207 0 

первісна вартість 1011 836842 836843 0 

знос 1012 471196 472636 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 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

13637 

 

12561 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 949376 959153 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 2536 470 0 

Відстрочені податкові активи 1045 224332 161768 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 192005 217527 0 

Усього за розділом I 1095 1885082 1841932 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 225724 274485 0 

Виробничі запаси 1101 3055 3138 0 

Незавершене виробництво 1102 1 21 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 222668 271326 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 55204 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 49481 53579 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

569584 

 

159937 

 

0 

з бюджетом 1135 35438 25970 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 31884 17435 0 

з нарахованих доходів 1140 93214 62595 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 704329 1219060 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 3618 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 23283 83530 0 

Готівка 1166 29 118 0 

Рахунки в банках 1167 23254 83412 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 408 557 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 5707 7706 0 

Усього за розділом II 1195 1765990 1887419 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 27 22 0 

Баланс 1300 3651099 3729373 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 94959 94959 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 33740 33740 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 33740 33740 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 969881 964912 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 1098580 1093611 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 1096725 1180359 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 405500 405029 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 1502225 1585388 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 104456 92138 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 4374 16532 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 119 81 0 

за розрахунками зі страхування 1625 1239 872 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 3370 5167 0 

за одержаними авансами 1635 30713 37886 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 4838 7006 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 901304 890773 0 

Усього за розділом IІІ 1695 1050294 1050374 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 3651099 3729373 0 

 

Примітки д/н 

Керівник Козiс Олександр Миколайович 

Головний бухгалтер Студенникова Тетяна Анатолiївна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ" 

за ЄДРПОУ 03121566 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 1976002 1579571 

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 ( 1802685 ) ( 1293310 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

173317 

 

286261 

 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 384544 675710 

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 ( 178807 ) ( 209742 ) 

Витрати на збут 2150 ( 88044 ) ( 81930 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 117859 ) ( 136692 ) 

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 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

173151 

 

533607 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 12861 1698 

Інші доходи 2240 122 294 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 23328 ) ( 91287 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 6854 ) 

Інші витрати 2270 ( 103237 ) ( 921307 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

59569 

 

0 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 483849 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -62645 37752 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 3076 ) ( 446097 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
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 -3076 -446097 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 19169 21155 

Витрати на оплату праці 2505 108176 93214 

Відрахування на соціальні заходи 2510 21220 28370 



Амортизація 2515 32237 37670 

Інші операційні витрати 2520 324224 232616 

Разом 2550 505026 413025 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 6330618 6330618 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 6330618 6330618 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.49 -159.4 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -0.49 -159.4 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки д/н 

Керівник Козiс Олександр Миколайович 

Головний бухгалтер Студенникова Тетяна Анатолiївна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ" 

за ЄДРПОУ 03121566 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

2327373 

 

1479246 

Повернення податків і зборів 3005 14536 1778 

у тому числі податку на додану вартість 3006 286 0 

Цільового фінансування 3010 1199 1209 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 27 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 281 12353 

Надходження від повернення авансів 3020 31847 30366 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 3143 3925 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 143 124 

Надходження від операційної оренди 3040 43637 21798 

Надходження від отримання роялті, авторських 

винагород 
3045 212613 88368 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 2730166 2197687 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 1867627 ) 

 

( 1216151 ) 

Праці 3105 ( 170964 ) ( 76188 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 31911 ) ( 33378 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 110666 ) ( 248028 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 120 ) ( 4023 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 28825 ) ( 186235 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 74272 ) ( 47046 ) 



Витрачання на оплату авансів 3135 ( 113202 ) ( 283435 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 6357 ) ( 88475 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 2 ) ( 40 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 585 ) ( 1540 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 2513450 ) ( 2036700 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 550174 -147081 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 20010 

необоротних активів 3205 173923 88114 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 98 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 1397166 1125173 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 620 ) ( 771 ) 

необоротних активів 3260 ( 31713 ) ( 10713 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 2033942 ) ( 1322504 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -495088 -100691 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 32706 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 957114 1454317 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 19880 107983 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 22538 ) ( 23375 ) 

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 ( 909714 ) ( 1207489 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 4982 148176 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 60068 -99596 

Залишок коштів на початок року 3405 23283 121142 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 179 1737 

Залишок коштів на кінець року 3415 83530 23283 

 

Примітки д/н 

Керівник Козiс Олександр Миколайович 

Головний бухгалтер Студенникова Тетяна Анатолiївна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ" 

за ЄДРПОУ 03121566 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500     

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505  X  X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510     

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515     

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та 

інших негрошових операцій 

3520     

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521     

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522     

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523     

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524     

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526     

Фінансові витрати 3540 X  X  

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550     

Збільшення (зменшення) запасів 3551     

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552     



Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553     

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554     

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556     

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557     

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560     

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570     

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, 

послуги 

3561     

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками з 

бюджетом 

3562     

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками зі 

страхування 

3563     

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками з 

оплати праці 

3564     

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566     

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567     

Сплачений податок на прибуток 3580 X  X  

Сплачені відсотки 3585 X  X  

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195     

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200  X  X 

необоротних активів 3205  X  X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215  X  X 

дивідендів 3220  X  X 

Надходження від деривативів 3225  X  X 

Надходження від погашення 

позик 
3230  X  X 



Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235  X  X 

Інші надходження 3250  X  X 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X  X ( ) 

необоротних активів 3260 X  X  

Виплати за деривативами 3270 X  X  

Витрачання на надання позик 3275 X  X  

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X  X  

Інші платежі 3290 X  X  

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295     

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300  X  X 

Отримання позик 3305  X  X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310  X  X 

Інші надходження 3340  X  X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X  X  

Погашення позик 3350 X  X  

Сплату дивідендів 3355 X  X  

Витрачання на сплату відсотків 3360 X  X  

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X  X  

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X  X  

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X  X  

Інші платежі 3390 X  X  

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395     

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400     

Залишок коштів на початок року 3405  X  X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410     

Залишок коштів на кінець року 3415     

 

Примітки  

Керівник  



Головний бухгалтер  



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ" 
за ЄДРПОУ 03121566 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 94959 0 0 33740 985220 0 0 1113919 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 -15339 0 0 -15339 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 94959 0 0 33740 969881 0 0 1098580 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -3076 0 0 -3076 

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 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(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 -1893 0 0 -1893 

Придбання 

(продаж) 
4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



неконтрольованої 

частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 -4969 0 0 -4969 

Залишок на 

кінець року 
4300 94959 0 0 33740 964912 0 0 1093611 

 

Примітки д/н 

Керівник Козiс Олександр Миколайович 

Головний бухгалтер Студенникова Тетяна Анатолiївна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

1. Основнi вiдомостi про товариство. 1.1. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» (скорочено АТ «УКРАЇНСЬКА 

АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ»). 1.2. Код ЄДРПОУ: 03121566. 1.3. Органiзацiйно-правова 

форма: акцiонерне товариство. 1.4. Юридична адреса товариства: Україна, м. Київ, вул. 

В.Василькiвська, 15/2, фактичне мiсцезнаходження товариства спiвпадає з юридичною адресою. 

Адреса електронної пошти: 1.5. Офiцiйна сторiнка в iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про 

товариство: http://www.ukravto.ua 1.6. Середня кiлькiсть працiвникiв протягом 2016 року складала – 

889 осiб. 1.7. Коротка iнформацiя про товариство. Публiчне Акцiонерне Товариство «Українська 

автомобiльна корпорацiя» зареєстроване Старокиївською районною державною адмiнiстрацiєю м. 

Києва 30.12.1992 р., реєстрацiйний номер 115-1430-Ат, у виглядi вiдкритого акцiонерного 

товариства, перереєстроване 09.03.1995 р. пiд № 03121566 та продовжує свою дiяльнiсть як 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» у 

зв’язку зi змiною типу акцiонерного товариства та перейменуванням згiдно з рiшенням загальних 

зборiв Товариства вiд 03.01.2017 року. Органiзацiйно-правова форма – приватне акцiонерне 

товариство, форма власностi пiдприємства – приватна. З 01 жовтня 2001 р. у зв’язку зi змiною 

адмiнiстративно-територiального подiлу м. Києва товариство переведено на облiк до державної 

податкової iнспекцiї Печерського району м. Києва як платник податкiв. Товариство також 

перереєстроване 19.04.1994 р. у Печерськiй районнiй у мiстi Києвi державнiй адмiнiстрацiї, номер 

запису про замiну свiдоцтва 1 070 108 0004 001610. З 21.03.2011 року Корпорацiю переведено на 

облiк до Окружної Державної Податкової Служби – Центральний офiс з обслуговування Великих 

платникiв податкiв Державної Податкової служби України. Товариство зареєстроване платником 

ПДВ, свiдоцтво про реєстрацiю № 100332000 вiд 12.04.2011 р., видане СДПI у м. Києвi по роботi з 

ВПП. Iндивiдуальний податковий номер платника ПДВ – 031215626558 (витяг № 1728104500029 з 

Реєстру платникiв податку на додану вартiсть, наданий Офiсом великих платникiв податкiв 

Державної фiскальної служби 23.01.2017 року). Голова Правлiння Корпорацiї з 20.04.2006року – 

Козiс Олександр Миколайович Головний бухгалтер з 11.09.2000 року по 13.11.2016 року - Вертiйова 

Антонiна Дмитрiвна з 14.11.2016 року - Студенникова Тетяна Анатолiївна 1.8. Вищим органом 

управлiння АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» є Загальнi збори акцiонерiв. 1.9. 

В структуру АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» станом на 31.12.2016р. входять: 

дочiрнє пiдприємство ДП Львiвський регiональний центр «Захiд-Авто» та 17 фiлiй. № з/п Повне 

найменування вiдокремленого пiдроздiлу Iдентифiкацiйний код вiдокремленого пiдроздiлу 

Мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу (адреса, номери телефонiв) Мiсцезнаходження 

органу державної податкової служби, де перебуває на облiку вiдокремлений пiдроздiл 1 

АВТОСЕРВIСНА ФIЛIЯ «ЮНIВЕРСАЛ МОТОРС ГРУП» 24256282 03045, м. Київ, Столичне 

шосе,90 01033, вул.Жилянська,23Б ДПI у Голосiївському р-нi, м. Києва 2 АВТОСЕРВIСНА ФIЛIЯ 

«ЗIП-АВТО» 25662015 03045, м. Київ, Ново-Пирогiвська,58 01033, вул.Жилянська,23Б ДПI у 

Голосiївському р-нi, м. Києва 3 ФIЛIЯ «КИЇВСЬКИЙ ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР «УКРАВТО» 24917878 

03045, м. Київ, Ново-Пирогiвська,58 01033, вул. Жилянська,23Б ДПI у Голосiївському р-нi, м. Києва 

4 ФIЛIЯ «АВТОЦЕНТР НА СТОЛИЧНОМУ» 26315758 03045, м. Київ, Столичне шосе,90 01033, 

вул.Жилянська,23Б ДПI у Голосiївському р-нi, м. Києва 5 ФIЛIЯ «АВТОЦЕНТР НА ТЕРЕМКАХ» 

26502064 030187, м. Київ, пр. Академiка Глушкова,67 01033, вул.Жилянська,23Б ДПI у 

Голосiївському р-нi, м. Києва 6 ФIЛIЯ «РУБIЖ-АВТО» 33545990 03045, м. Київ, Столичне шосе,90 

01033, вул.Жилянська,23Б ДПI у Голосiївському р-нi, м. Києва 7 ФIЛIЯ «СОВ-АВТО» 26169819 

03069, м. Київ, вул. Траншейна,1 03151, м. Київ, вул. Смiлянська,6, ДПI у Солом’янському р-нi, м. 

Києва 8 АВТОСЕРВIСНА ФIЛIЯ «БРОВАРИ-АВТО» 19409252 07400, Київська обл., Броварський 

район, село Требухiв, вул. Перемоги, будинок 3 07400 м.Бровари, вул. Київська 286, Броварська 

об’єднана ДПI. 9 АВТОСЕРВIСНА ФIЛIЯ «БЛIЦ-АВТО» 2143613 02660, м. Київ, вул. 

Мурманська,6 02217, вул.Закревського,41 ДПI у Деснянському р-нi м. Києва 10 ФIЛIЯ «ЛИБIДЬ-



АВТО» 23499634 01135, м. Київ, вул. Павлiвська,28; 04107, вул. Богоутовська,26 у 

Шевченкiвському районi м. Києва 11 АВТОСЕРВIСНА ФIЛIЯ «ЕКСПРЕС-АВТО» 23698227 02160, 

м. Київ, пр.Воз?єднання,7б; 02094 Бульвар Верховної Ради,24 у Днiпровському районi м. Києва 12 

ФIЛIЯ «АВТОМОБIЛЬНИЙ ЦЕНТР КИЇВ» 25745327 021121, м. Київ, пр.Московський, 22 02091, 

вул. Коштца,3, ДПI у Дарницькому районi м. Києва 13 АВТОСЕРВIСНА ФIЛIЯ «СФЕРА-АВТО» 

19407394 09109, Київська обл., м. Бiла Церква, вул. Сухоярська, 20 09400, Київська обл., м. Бiла 

Церква, вул. Логинова,39/2, Бiлоцеркiвська ОДПI 14 ФIЛIЯ «АВТОЗАЗ-СЕРВIС» 26196153 03045, 

м. Київ, Столичне шосе,90 69035, м. Запорiжжя , пр. Ленiна,190/а СДПI по роботi з ВВП у м. 

Запорiжжя 15 АВТОСЕРВIСНА ФIЛIЯ «УНIВЕРСАЛ-АВТО» 05482653 04128, м. Київ, вул. 

Туполева,19 031016, вул.Верховинна,9, ДПI у Святошинському р-нi м. Києва 16 ФIЛIЯ 

«АВТОЦЕНТР НА ПЕЧЕРСЬКУ» 26502101 М.Київ, вул.Перспективна,4 м. Київ, вул. Лескова,2, 

ДПI у Печерському р-нi м. Києва 17 АВТОСЕРВIСНА ФIЛIЯ «ГРАНД АВТОМОТIВ» 38488445 

М.Київ, Столичне шосе,90 01033, вул.Жилянська,23Б ДПI у Голосiївському р-нi, м. Києва 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради у 2015 роцi були лiквiдованi фiлiї «IЛЛIЧIВСЬКИЙ 

ЛОГIСТИЧНИЙ ЦЕНТР» та фiлiя «УАК -1», у 2016 роцi – фiлiя «АВТОЦЕНТР УМАНСЬКИЙ». 

Злиття, приєднання, подiл, видiлення, перетворення протягом 2015 та 2016 рокiв не вiдбувалось. 

1.10. Основнi види дiяльностi згiдно КВЕД: Таблиця1 КВЕД Види дiяльностi 45.20 Технiчне 

обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв 29.10 Виробництво автотранспортних засобiв 

45.31 Оптова торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв 45.32 Роздрiбна 

торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв 46.21 Оптова торгiвля зерном, 

необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин 52.21 Допомiжне обслуговування 

наземного транспорту За 2015 рiк Товариством реалiзовано товарiв, робiт, послуг на суму 1 579,6 

млн. грн. Iз загального обсягу реалiзованої продукцiї поставки на експорт становили 0,6 млн. грн. 

або 0,04%, з них до країн далекого зарубiжжя – 0,6 млн. грн. (0,04%). За 2016 рiк реалiзовано товарiв, 

робiт, послуг на суму 1 976,0 млн. грн. Iз загального обсягу реалiзованої продукцiї поставки на 

експорт становили 7,3 млн. грн. або 0,4%. 2. Опис економiчного середовища, в якому Товариство 

здiйснює свою дiяльнiсть Протягом 2015 та 2016 рокiв спостерiгалося суттєве погiршення 

економiчної ситуацiї в Українi у зв’язку з : ? веденням вiйськових дiй на сходi України та розривом 

мiжрегiональних зв’язкiв унаслiдок анексiї АР Крим; ? низьким зовнiшнiм попитом унаслiдок 

гальмування економiчного зростання країн – основних торгiвельних партнерiв; ? ускладненням 

торгiвельних вiдносини з Росiйською Федерацiєю; ? зниженням купiвельної спроможностi 

населення внаслiдок зменшення реальних доходiв населення; ? погiршенням фiнансових 

результатiв пiдприємств, звуженням кредитної активностi, скороченням державного фiнансування 

та високим рiвнем невизначеностi. Основним видом дiяльностi Товариства є продаж легкових, 

вантажних автомобiлiв та автобусiв, запчастин для них, а також здiйснення допомiжного сервiсу. 

Товариство є офiцiйним дистриб‘ютором з продажу транспортних засобiв виробництва ПАТ 

«Запорiзький автомобiлебудiвний завод». В 2015 та 2016 роках галузь автомобiлебудування є вкрай 

важливою для економiки країни. На сьогоднi, не дивлячись на низку заходiв щодо пiдтримки 

вiтчизняного виробника Урядом, вона зазнає значних збиткiв, автомобiлебудiвнi та автоскладальнi 

пiдприємства країни знаходяться на межi виживання. Попит на автомобiлi вiтчизняного виробника 

є вкрай низьким, експорт з кожним роком обмежується заходами країн-iмпортерiв, якi захищають 

власних виробникiв. Зниження купiвельної спроможностi населення внаслiдок зменшення реальних 

доходiв, спричинене девальвацiю нацiональної валюти та суттєвим погiршенням економiчної 

ситуацiї, зменшили внутрiшнiй попит на новi автомобiлi. За результатами 2015 року Товариство 

отримало фiнансовi збитки в сумi 446,1 млн. грн., у 2016 роцi розмiр збиткiв значно зменшився та 

дорiвнює 3,0 млн. грн. У зв’язку з проведенням бойових дiй на сходi України та окупацiєю Криму 

об’єми продажу автомобiлiв зменшились майже в три рази. Отримана сума доходу вiд продажу 

автомобiлiв та запасних частин не покриває суми витрат на заробiтну плату, комунальнi платежi, 

електроенергiю, тепло, податок на землю та iншi податки та збори. Подальший економiчний 

розвиток України значною мiрою залежить вiд ефективностi економiчних, фiнансових та 

монетарних заходiв, якi вживаються Урядом, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, 

регулятивнiй та полiтичнiй сферах. Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть 

впливати на галузь, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй 



фiнансовий стан Товариства. Керiвництво впевнене, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для 

забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства. 3. Плани щодо безперервної дiяльностi. 

Товариство складає фiнансову звiтнiсть на основi принципу безперервностi. Управлiнський 

персонал не має намiрiв лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть. Станом на 31 грудня 2015 

року та 31 грудня 2016 року управлiнським персоналом було здiйснено оцiнку, згiдно з якою 

Товариство буде в подальшому здiйснювати свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi. 

Управлiнському персоналу не вiдомо про суттєвi невизначеностi, пов'язанi з подiями чи умовами, 

крiм наявностi в Українi полiтичної та економiчної кризи, якi можуть спричинити значний сумнiв 

щодо здатностi Товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi. 4. Iдентифiкацiя та 

основа пiдготовки фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Товариства складена станом на 31 

грудня 2016 року, звiтним перiодом є 2016 рiк. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ) та є фiнансовою звiтнiстю загального 

призначення. Датою переходу на МСФЗ є 1 сiчня 2012 року. Ця фiнансова звiтнiсть складена на 

основi облiкових даних АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ», вiдповiдним чином 

скоригованих i перекласифiкованих для представлення згiдно з МСФЗ. Термiн «дочiрнi компанiї» 

використовується у цьому звiтi для визначення компанiй та iнших суб’єктiв господарської 

дiяльностi, в яких Товариство володiє, прямо чи опосередковано, бiльш нiж половиною прав голосу 

або iншим чином може контролювати їх фiнансову i операцiйну полiтику з метою здобуття 

економiчних вигод. Ця фiнансова звiтнiсть є окремою фiнансовою звiтнiстю, в якiй iнвестицiї в 

дочiрнi та асоцiйованi компанiї вiдображенi за собiвартiстю, у вiдповiдностi до МСБО 27 

«Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть» (перейменований в «Окремi фiнансовi звiти»). 

Станом на 31.12.2016 р. АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» володiє часткою в 

наступних юридичних особах: Повне найменування Iдент.код Мiсцезнаходження Номiнальна 

вартiсть частки УА, грн. Частка, якою володiє УА, % Дочiрнi пiдприємства Дочiрнє пiдприємство 

"Львiвський регiональний центр “Захiд-Авто” 19331863 290069, м. Львiв, вул. Шевченко, 329 79 756 

100,00 Публiчнi акцiонернi товариства ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЗЬКИЙ 

АВТОМОБIЛЕБУДIВНИЙ ЗАВОД» 25480917 69600, м. Запорiжжя, пр. Соборний, 8 2 424 600 0,40 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬК-АВТО» 03112840 83059, м. Донецьк, пр. 

Iллiча, 95А, 25 013 544 91,27 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГАНСЬК-АВТО» 

03112828 93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Маяковського, 2 а 2 120 170 97,14 Приватнi 

(Закритi) акцiонернi товариства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПРОМАВТОIНВЕСТ" 05808563 69002, м. Запорiжжя, вул. Перша ливарна, 40 7 817 562 81,64 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВIННИЧЧИНА-АВТО» 03112811 21011, м. Вiнниця, 

вул. Ватутiна, 172 3 475 850 91,07 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬ-АВТО» 

03120584 43020, м. Луцьк, вул. Рiвненська, 145 6 766 313 75,00 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ГАЛИЧИНА-АВТО» 32801235 79040, м. Львiв, вул. Городоцька, 282 4 293 252 

98,70 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНIПРОПЕТРОВСЬК-АВТО» 20220933 49041, 

м. Днiпро, пр. Працi, 16 59 476 895 96,72 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИР-

АВТО» 03112857 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А 12 

340 660 94,86 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» 05495458 88001, 

м. Ужгород, вул. Олександра Блистiва, 20 15 218 775 97,12 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «IВАНО-ФРАНКIВСЬК-АВТО» 05495466 76002, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Юностi, 

41А 10 972 430 94,59 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КIРОВОГРАД-АВТО» 03120392 

25011, м. Кропивницький, вул. Радимцева, 123 20 367 823 98,30 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ОДЕСА-АВТО» 03120420 65070, м. Одеса, вул.25-ї Чапаєвської дивiзiї, 15А 1 824 

216 91,35 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВА-АВТО» 03118340 36028, м. 

Полтава, вул.Великотирнiвська,1 20 730 210 93,18 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«РIВНЕ-АВТО» 05391175 33027, м. Рiвне, вул. Київська, 110А 16 051 455 99,61 ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИ-АВТО» 03120443 40002, м. Суми, вул. Роменська, 98 5 273 

520 94,24 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПIЛЬАВТО» 05441074 46022, м. 

Тернопiль, вул. Довженка, 6 8 242 965 93,12 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВ-

АВТО» 03120457 62416, Харкiвська обл., Харкiвський р-н, смт. Пiсочин, вул. Надiї, 15 48 846 640 

97,72 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОН-АВТО» 03112900 73000, м. Херсон, 



Миколаївське шосе, 5 км 4 344 600 91,15 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» 03112917 29015, м. Хмельницький, пр. Миру, 102 11 324 600 76,29 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНIГIВ-АВТО» 14235422 14007, Чернiгiвська обл., 

мiсто Чернiгiв, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 231 9 917 190 95,65 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИ-АВТО» 05390402 19632, Черкаська обл., Черкаський район, село 

Степанки, СМIЛЯНСЬКЕ ШОСЕ 8 КМ, будинок 4 3 331 660 94,75 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АВТОКАПIТАЛ» 31750520 01004, м.Київ, вул.Велика Василькiвська, 15/2 164 995 

55,00 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП «АТЛАНТ» 01004557 03026, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ ПИРОГIВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 167-А 66 170 230 93,29 Приватне акцiонерне 

товариство "Дитячий заклад оздоровлення та вiдпочинку "Вогник" 23789898 69096, м. Запорiжжя, 

вул.Ленська, 29 1 297 989 99,98 Приватне акцiонерне товариство "Дитячий заклад оздоровлення та 

вiдпочинку "Змiна" 23880430 72563, Запорiзька обл., Якимiвський р-н, смт Кирилiвка, вул.Коса 

Пересип, 128 1 879 530 99,98 Приватне акцiонерне товариство "Дитячий заклад оздоровлення та 

вiдпочинку "Салют" 23880558 72563, Запорiзька обл., Якимiвський р-н, смт Кирилiвка 2 393 960 

99,97 Акцiонерне товариство закритого типу “Укртранссервiс” 24385418 01004, м. Київ, вул. 

Червоноармiйська, 15 787 800 40,00 Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "АвтоЗАЗ-Азов" 20515120 72563, Запорiзька обл., Якимiвський р-н, 

смт Кирилiвка, вул. Калiнiна, буд. 60 2 302 610 99,99 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Санаторiй дубрава" 25220524 72312, Запорiзька обл., м.Мелiтополь, вул. Олександра Невського, 

69/1 2 815 692 99,95 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Спорт-Мотор" 25220352 72312, 

Запорiзька обл., м.Мелiтополь, вул. Олександра Невського, 69/2 810 130 99,94 Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю “ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП” 32160371 01004, м. Київ, вул. Велика 

Василькiвська, буд. 15/2 20 150 65,00 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФАЛЬКОН-

АВТО" 36425268 01004, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, буд. 15/2 40 625 65,00 Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "АВТОЦЕНТР НА КIЛЬЦЕВIЙ" 33911471 08131, Київська обл., 

с.Софiївська Борщагiвка, вул.Толстого, 2 41 585 950 99,99988% Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ЗАПОРIЖЖЯ-АВТО" 33921055 69024, м. Запоpiжжя, вул. Академiка Курчатова, 

1. 25 364 150 99,99980% Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "БУКОВИНА-АВТО” 05495489 

58007, м. Чернiвцi, вул. Коломийська, 15-А 97 888 86,321 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"АВТОСАМIТ ЛТД" 14369855 02121, м. Київ, Харкiвське шосе, 179 37 550 65,00 Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "АВТОЦЕНТР НА ХАРКIВСЬКОМУ" 36273035 02121, м. Київ, 

Харкiвське шосе, 179 39 325 65,00 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АВТОСАМIТ НА 

СТОЛИЧНОМУ" 36203667 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90 39 000 65,00 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю “АВТО ДIМ” 31915799 Донецька обл., м Красноармiйськ, вул. Днiпропетровська, 

4 9 900 60,00 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РАДАР-СЕРВIС" 30204123 81130, 

Львiвська обл., Пустомитiвський район, село Сокiльники, вул. Стрийська, будинок 14 7 195 650 

89,00 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ АВТОЦЕНТР НА 

КАЛИНОВIЙ" 34230644 49087, м. Днiпропетровськ, вул. Калинова, 91 6 612 000 99,92 Товариство 

з обмеженою вiдповiдальнiстю "ХАРКIВСЬКИЙ АВТОЦЕНТР" 34016118 61033, м. Харкiв, вул. 

Шевченка, 315 5 289 800 99,91 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРАВТОЛIЗИНГ" 

34240720 01004, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 15/2 5 000 10,00 Товариство з додатковою 

вiдповiдальнiстю "ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ" 36086124 01004, м. Київ, вул. Велика 

Василькiвська, 15/2 43 610 000 98,00 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"ЄВРОАСИСТАНС" 34484756 м. Київ, проспект Московський, буд. 22 2 970 000 99,00 Товариство 

з обмеженою вiдповiдальнiстю "АВТО СЕРВIС КОМПАНIЯ" 22474158 65070, м. Одеса, вул. 25-ї 

Чапаєвської дивiзiї, буд. 15-А 2 863 926 98,03 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Гетьман 

i КО" 30302112 01004, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, буд. 15/2 840 000 70,00 Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "ДЖАЗ-А" 20525319 69600, м. Запорiжжя, вул. Чубанова, 2 А 10 491 

540 99,9998094% Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АВТОЦЕНТР МИКОЛАЇВ" 34318456 

54002, м. Миколаїв, вул. Скороходова, 192. 3 254 750 99,63 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю “Автосервiсне пiдприємство “Миронiвка-Авто” 19408927 08800, м. Миронiвка, 

вул. Ленiна, 131 470 764 97,85 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"АВТОМАШIНСТРУМЕНТ" 33926247 72312, Запорiзька обл. м. Мелiтополь, вул. Олександра 



Невського, 36 31 500 90,00 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АВТОМАШЛИТВО" 

33961585 72312, Запорiзька обл., мiсто Мелiтополь, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА НЕВСЬКОГО , 

будинок 36 31 500 90,00 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “НДКТIМ-СIЛЬГОСПМАШ" 

33960796 69068, м. Запорiжжя, вул. Уральська, 3. 31 500 90,00 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ЗАЗОСНАСТКА " 33961611 69063, м. Запорiжжя, проспект Соборний, 8. 31 500 

90,00 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГЕЙЗЕР" 33109028 72311, Запорiзька обл., м. 

Мелiтополь, шосе Каховське, 17 276 219 0,19 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"АВТОТРАНС ПЛЮС" 34869604 69118, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, вул. Чубанова, 3 39 600 

99,00 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БУДИНОК КУЛЬТУРИ ЗАЗ" 33836536 69063, 

м.Запорiжжя, пр.Ленiна, 9 728 090 99,52 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГУРМАН-

ЛЮКС" 33921008 69063, м.Запорiжжя, вул.Комсомольська, 26 2 739 216 99,87 Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "СОЦСФЕРА" 33836599 69095, м.Запорiжжя, вул.Барикадна, 39 3 522 

756 99,90 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГАЛИЧ-АВТО-АЛЬЯНС" 35287052 м. Львiв, 

вул. Зелена, буд. 407 20 000 40,00 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БУКОВИНА АВТО 

АЛЬЯНС" 34853437 58000, м. Чернiвцi, вул. Гагарiна, 29 В 16 971 570 99,00 Cпiльне пiдприємство 

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Картек-Авто" 24377910 03022, м. Київ, пр. Академiка 

Глушкова,67 1 741 404 99,00 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПЕГАС ОIЛ" 39139152 

03045, м. Київ,Столичне Шосе, 90 670 67,00 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"IЛЛIЧIВСЬКИЙ ЛОГIСТИЧНИЙ ЦЕНТР" 38759383 68000, Одеська обл., м. Iллiчiвськ, вул. 

Пpомислова, 1 450 8,00 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮНIВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП» 

39997491 Україна, 01004, м. Київ, вул. Червоноармiйська,15/2 990 99,00 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «АВТОСАМIТ БIЛА ЦЕРКВА» 40161191 09171, Київська обл., м. Бiла Церква, 

вул. Сухоярська, 20 9 900 99,00 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Днiпропетровська 

станцiя технiчного обслуговування №2" 21866666 01004, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 15 10 018 

5,77 

Продовження тексту приміток 

Функцiональною валютою ведення бухгалтерського облiку є гривня (надалi – грн.). Фiнансова 

звiтнiсть представлена в тисячах українських гривень (далi – тис. грн.), якщо не зазначено iнше. 

Монетарнi активи i зобов’язання в iноземнiй валютi вiдображенi у фiнансової звiтностi у 

гривневому еквiвалентi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на 31.12.2016 року. У 

фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк були проведенi виправлення помилок за минулий 2015 рiк, якi 

вплинули на величину нерозподiленого прибутку (непокритого збитку), а саме здiйсненi 

коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року на загальну суму 15339 

тис.грн. з одночасним коригуванням податкової звiтностi. Товариством були оформленi та наданi 

контролюючому органу уточнюючi декларацiї з податку на прибуток за минулий перiод з 

одночасним поданням виправленої фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог статтi 50 

Податкового кодексу України. Протягом 2016 року була лiквiдована ФIЛIЯ «АВТОЦЕНТР 

УМАНСЬКИЙ» ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» (код ЄДРПОУ 35918531) з мiсцезнаходженням: 20300, 

Черкаська область, м.Умань, шосе Ленiнградське, будинок 6, що виконувала функцiї, пов’язанi з 

торгiвлею автомобiлями та легковими транспортними засобами. Iнших припинень (лiквiдацiї) 

окремих видiв дiяльностi не було. Участi у спiльних пiдприємствах Товариство не бере. 5. Основнi 

припущення, що стосуються майбутнього та основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець 

звiтного перiоду, якi становлять значний ризик спричинити суттєве коригування балансової 

вартостi активiв та зобов’язань в наступному фiнансовому роцi. При пiдготовцi фiнансової звiтностi 

управлiнський персонал здiйснював попереднi оцiнки впливу невизначених майбутнiх подiй на 

окремi активи та зобов’язання. Такi попереднi оцiнки базуються на iнформацiї, яка наявна на дату 

фiнансової звiтностi, тому фактичнi результати у майбутньому можуть вiдрiзнятися вiд таких 

оцiнок. Можливого суттєвого впливу iнших майбутнiх подiй на оцiнку активiв та зобов’язань 

управлiнський персонал не виявив. 6. Суттєвi положення облiкової полiтики. Облiкова полiтика, що 

використовується при пiдготовцi фiнансової звiтностi за 2016 рiк вiдповiдає облiковiй полiтицi, що 

використовувалась для складання фiнансової звiтностi за 2015 рiк. Суттєвi положення облiкової 



полiтики, що використанi при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, представленi нижче. 6.1. Основнi 

засоби. Для облiку та складання звiтностi основнi засоби подiляються на наступнi класи (групи): • 

земельнi дiлянки; • будiвлi, споруди i передавальнi пристрої; • машини та обладнання (у т.ч. 

обчислювальна технiка); • транспортi засоби; • iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); • iншi 

основнi засоби. Первiсна оцiнка об’єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, 

що включає цiну придбання (у т.ч. iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються); будь-якi 

витрати, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його 

в стан, необхiдний для експлуатацiї; попередньо оцiненi витрати на демонтаж, перемiщення об’єкта 

та вiдновлення територiї, зобов’язання за якими товариство на себе бере. Товариство, станом на 

01.01.2012 року (дату переходу на МСФЗ) використало переоцiнку основних засобiв, що була 

проведена Мiжнародною юридичною компанiєю «СОЛОМОН-ГРУП» станом на 01.01.2007 року, 

як доцiльну собiвартiсть основних засобiв та на дату переходу на МСФЗ визнала переоцiнену 

вартiсть iсторичною. Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю мiнус будь-

яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Витрати на 

поточний ремонт i обслуговування вiдносяться на витрати у мiру здiйснення. Вартiсть замiни 

значних компонентiв основних засобiв капiталiзується, а компоненти, якi були замiненi, 

списуються. На кожну звiтну дату керiвництво оцiнює наявнiсть ознак зменшення корисностi 

основних засобiв. Якщо такi ознаки зменшення корисностi iснують, керiвництво переглядає 

балансову вартiсть своїх активiв у вiдповiдностi до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв». 

Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв i 

балансової вартостi цих активiв i визнаються в звiтi про фiнансовi результати. Амортизацiя об'єктiв 

основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом термiну їх 

експлуатацiї: Групи основних засобiв Залишковi термiни експлуатацiї, роки Будинки споруди 20-80 

Споруди 15-80 Передавальнi пристрої 10-80 Машини та обладнання 2-10 Транспортнi засоби 5-10 

Виробниче обладнання 4-10 Iншi основнi засоби 12-15 Iншi необоротнi матерiальнi активи вартiстю 

нижче 6000 грн. 1,5-3 Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу – це розрахункова сума, яку б 

Товариство отримало в даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан 

i перiод використання об'єкту основних засобiв були такими, якi очiкуються в кiнцi термiну його 

експлуатацiї. Коли товариство має намiр використовувати актив до кiнця перiоду його фiзичного 

iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу дорiвнює нулю. Амортизацiя за всiма групами 

основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Термiн корисного 

використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк. 6.2. Нематерiальнi активи. 

Нематерiальнi активи – немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути 

iдентифiкованi, тобто можуть бути вiдокремленi або вiддiленi вiд товариства або виникають 

внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав (незалежно вiд того, чи можуть вони бути 

вiдокремленi). Нематерiальнi активи визнаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що 

майбутнi економiчнi вигоди, що вiдносяться до активу, надходитимуть товариству та собiвартiсть 

активу можна достовiрно оцiнити. В момент первiсного визнання нематерiальнi активи оцiнюються 

за собiвартiстю. Наступна оцiнка здiйснюється за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя всiх класiв (груп) 

нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Термiн корисного 

використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк. 6.3. Iнвестицiйна нерухомiсть. 

Iнвестицiйна нерухомiсть – це нерухоме майно, яким товариство володiє для здобуття доходу вiд 

здачi його в оренду або вiд збiльшення його вартостi, або для обох цих цiлей, i яке саме товариство 

не займає. Первiсна оцiнка проводиться за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. 

Подальша оцiнка здiйснюється за моделлю справедливої вартостi. Прибутки або збитки в результатi 

змiн справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi вiдносяться на прибуток або збиток. Критерiї, 

що застосовуються товариством для вiддiлення iнвестицiйної нерухомостi вiд нерухомостi, 

зайнятою власником (основнi засоби): - частку, яка утримується з метою отримання орендної плати 

або для збiльшення капiталу, та частку, яка утримується для використання в основнiй дiяльностi 

товариства, можна продати окремо; - якщо такi частки не можна продати окремо, нерухомiсть є 

iнвестицiйною нерухомiстю, якщо тiльки незначна, не бiльше 10%, її частка утримується для 

використання в основнiй дiяльностi. На балансi товариства iнвестицiйна нерухомiсть вiдсутня. 6.4. 



Незавершенi капiтальнi iнвестицiї. Незавершеними капiтальними iнвестицiями є вартiсть 

необоротних активiв, якi ще не придатнi для використання. Амортизацiя на цi активи не 

нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю. Незавершене капiтальне будiвництво 

включає вартiсть будiвельних робiт, суму iнжинiрингових робiт, iншi прямi витрати та 

загальновиробничi витрати. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в активi, якi призначенi для продажу, 

вiдображаються в складi запасiв. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в iнвестицiйну нерухомiсть 

вiдображаються як iнвестицiйна нерухомiсть. 6.5. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська 

заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли Товариство стає 

стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за 

справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цього фiнансового 

активу. Справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi є справедлива вартiсть наданої 

(отриманої) компенсацiї. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою собiвартiстю, з 

урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, 

чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася. 

Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується через рахунок резерву з одночасним 

визнанням збитку за звiтний перiод. Якщо в наступному перiодi величина збитку вiд зменшення 

корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце 

пiсля визнання зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi 

стернується. Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартостi, яка перевищує суму, 

що її мала б амортизована вартiсть у разi невизнання зменшення корисностi на дату сторнування. 

Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi визначається розрахунковим методом 

на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi Товариства. 6.6. Запаси. Запаси при 

первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть запасiв включає всi 

витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до 

їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. В Балансi (Звiтi про 

фiнансовий стан) запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: первiсною вартiстю або 

чистою вартiстю реалiзацiї. Зменшення вартостi запасiв (уцiнки) вiдображається з одночасним 

визнаннями збиткiв. Вартiсть рекламних запасiв вiдноситься на витрати в момент списання ТМЦ.. 

Вибуття запасiв здiйснюється за такими оцiнками: матерiали, ГСМ, запаснi частини, товари в 

оптовiй торгiвлi, товари в роздрiбнiй торгiвлi – за собiвартiстю перших по надходженню (ФIФО); 

легковi, вантажнi автомобiлi та автобуси – за методом iдентифiкованої собiвартостi. 6.7. Необоротнi 

активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття. Необоротнi активи, утримуванi для продажу та 

групи вибуття визнаються в тому випадку, коли товариство не використовує їх в господарськiй 

дiяльностi, керiвництво має твердi намiри їх продати протягом одного року з дати класифiкацiї, 

ймовiрнiсть продажу висока, актив чи група можуть бути негайно проданi в поточному станi. 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття оцiнюються по найменшiй з двох 

величин – балансовiй вартостi чи справедливiй вартостi за виключенням затрат на продаж. Доходи 

та витрати вiд припиненої дiяльностi облiковуються окремо вiд доходiв та витрат вiд дiяльностi, що 

продовжується. Результат, за виключенням податкiв, вiдображається в звiтi про сукупнi доходи та 

витрати. Основнi засоби та нематерiальнi активи, якi класифiкуються як необоротнi активи, 

утримуванi для продажу, не амортизуються. 6.8. Грошi та їх еквiваленти. Кошти на депозитних 

рахунках з термiном погашення бiльше 3 мiсяцiв вiдображається в звiтностi як поточнi фiнансовi 

iнвестицiї, з термiном погашення бiльше 12 мiсяцiв – як iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї. 

6.9. Фiнансовi активи, доступнi для продажу. Фiнансовi активи, доступнi для продажу, визнаються 

коли товариство стає стороною за договором у вiдношеннi таких активiв. Первiсна їх оцiнка 

здiйснюється за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiю, якi прямо 

вiдносяться до придбання фiнансових активiв. Справедлива вартiсть визначається на базi 

котирувальної ринкової цiни. Якщо фiнансовий актив не має котирувань, то такий фiнансовий актив 

оцiнюється за справедливою вартiстю, яка базується на результатах нещодавнього продажу 

непов’язаним третiм сторонам, або шляхом розрахунку дисконтованих грошових потокiв (лише для 

боргових цiнних паперiв). Виняток складають iнвестицiї в iнструменти власного капiталу, за якими 

вiдсутнi котирувальнi ринковi цiни на активному ринку та чия справедлива вартiсть не може бути 

надiйно оцiнена, а також пов’язанi з ними похiднi iнструменти, якi оцiнюються за собiвартiстю. 



Проценти за фiнансовими активами, доступними для продажу, розрахованi за методом ефективної 

ставки, вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) за статтею «Iншi 

фiнансовi доходи». Дивiденди за доступним для продажу iнструментом власного капiталу 

визнаються як прибуток, коли встановлено право товариства на отримання платежу. Змiни 

справедливої вартостi вказаної категорiї фiнансових активiв вiдображаються в iншому сукупному 

доходi (та, вiдповiдно, у власному капiталi) у тому перiодi, у якому вони виникли. Якщо зменшення 

справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в iншому сукупному 

доходi та є об’єктивне свiдчення зменшення корисностi активу, кумулятивний збиток, який був 

визнаний в iншому сукупному доходi, виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи 

збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї в сумi, яка дорiвнює рiзницi мiж вартiстю його 

придбання i поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi 

цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi 

справедлива вартiсть боргового iнструмента, класифiкованого як доступний для продажу, 

збiльшується i це збiльшення може бути об’єктивно пов’язаним iз подiєю, що має мiсце пiсля 

визнання збитку вiд зменшення корисностi, то збиток вiд зменшення корисностi сторнується i 

визнається у прибутку чи збитку. Збитки вiд зменшення корисностi iнвестицiй в iнструменти 

власного капiталу, визнанi в прибутку чи збитку, не сторнуються. 6.10. Iнвестицiї, утримуванi до 

погашення. Iнвестицiї, утримуванi до погашення, визнаються, коли товариство стає стороною за 

договором щодо таких активiв. Первiсна оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю плюс 

витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цих фiнансових активiв. Подальша оцiнка 

здiйснюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. 

Наприкiнцi кожного звiтного перiоду товариство оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що 

кориснiсть iнвестицiй, утримуваних до погашення, зменшилася. При наявностi об’єктивних 

свiдчень того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiй, утримуваних до погашення, 

величина збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю 

попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною 

ставкою вiдсотка. Сума втрат вiд зменшення корисностi за iнвестицiями, утримуваними до 

погашення (iнвестицiї в борговi цiннi папери) визначається як рiзниця мiж їх балансовою вартiстю 

та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за 

первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Ця рiзниця визнається витратами звiтного перiоду. 

Зменшення корисностi фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю. 

Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у складi прибутку або збитку у мiру їх виникнення в 

результатi однiєї або бiльше подiй («збиткових подiй»), що вiдбулися пiсля первинного визнання 

фiнансового активу i що впливають на суми або термiни розрахункових майбутнiх грошових 

потокiв, якi пов'язанi з фiнансовим активом або з групами фiнансових активiв, якщо данi збитки 

можна оцiнити з достатньою мiрою точностi. Якщо товариство визначає, що не iснує об'єктивних 

ознак зменшення корисностi для фiнансового активу, що оцiнений на iндивiдуальнiй основi, 

незалежно вiд того, є актив iндивiдуально iстотним чи нi, вiн включається в групу фiнансових 

активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику i ця група оцiнюється на предмет 

зменшення корисностi на колективнiй основi. Основними факторами, якi враховує Товариство при 

оцiнцi фiнансового активу на предмет його знецiнення, є прострочений статус, значнi фiнансовi 

труднощi контрагента, погiршення платоспроможностi та iншi, що здiйснюють негативний вплив 

на контрагента. Якщо в подальшому сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i це 

зменшення може бути об'єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання зменшення 

корисностi (як, наприклад, пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора), ранiше визнаний збиток вiд 

знецiнення сторнується. Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого 

резерву пiд знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування i пiсля 

визначення остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум вiдображається через 

прибутки. 6.11. Забезпечення. Забезпечення визнаються тодi, коли Товариство має поточне 

юридичне або конструктивне зобов’язання, яке виникло у результатi минулих подiй i ймовiрно, що 

для погашення цього зобов’язання потрiбне використання ресурсiв, котрi втiлюють у собi певнi 

економiчнi вигоди та розмiр таких зобов’язань можна достовiрно оцiнити. Забезпечення 

створюються Товариством для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат: • виплату вiдпусток 



працiвникам • виконання гарантiйних забезпечень. • реструктуризацiю, виконання зобов’язань при 

припиненнi дiяльностi • виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактiв визнається в сумi 

очiкуваного збитку тодi, коли витрати для виконання зобов’язань перевищують доходи вiд 

контракту. Залишок забезпечення переглядається кожний рiк станом на 31 грудня i у разi потреби 

коригується (збiльшується, зменшується). 6.12. Умовнi зобов'язання та умовнi активи. Умовнi 

зобов’язання не визнаються в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан), але розкриваються в примiтках 

до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв у результатi 

погашення є незначною. Умовний актив не визнається у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан), але 

розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi у тому випадку, коли iснує вiрогiднiсть 

надходження економiчних вигод. 6.13. Оренда. Якщо Товариство є орендарем за угодою про 

операцiйну оренду, оренднi платежi визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом 

строку оренди. Якщо товариство є орендарем за угодою про фiнансову оренду, на початку строку 

оренди визнаються активи та зобов’язання, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого 

майна на початку оренди, або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю 

мiнiмальних орендних платежiв, яка визначається на початку оренди. Ставкою дисконту, яка 

застосовується при обчисленнi теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних платежiв, є припустима 

ставка вiдсотка при орендi. В подальшому мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж 

фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати 

розподiляються на кожен перiод протягом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу 

перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. Непередбаченi оренднi плати вiдображаються 

як витрати в тих перiодах, у яких вони понесенi. Необоротнi активи, отриманi за договором 

фiнансової оренди, облiковуються вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби» або МСБО 38 

«Нематерiальнi активи». 6.14. Доходи та витрати. Виручка визнається в тому випадку, коли 

отримання економiчних вигiд оцiнюється як ймовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, 

незалежно вiд дати здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої 

компенсацiї або за вартiстю винагороди, що належить до отримання, з врахуванням визначених в 

договорi умов платежу, за виключенням податкiв. Виручка вiд продажу товарiв визнається в момент 

передачi ризикiв та вигiд вiд володiння товаром покупцевi. У разi, коли товариство погоджується 

доставити вантаж до певного мiсця, виручка визнається в момент передачi вантажу покупцевi в 

обумовленому мiсцi. Виручка вiд надання послуг визнається в момент завершення робiт. 

Процентний дохiд та витрати за всiма фiнансовими iнструментами, що оцiнюються за 

амортизованою собiвартiстю, та фiнансовими активами, доступними для продажу, визнаються з 

використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Процентний дохiд включається до складу 

фiнансових доходiв в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд). Дивiденди 

визнаються в момент встановлення права Товариства на їх отримання. Дохiд вiд iнвестицiйної 

нерухомостi, наданої в операцiйну оренду, оцiнюється за прямолiнiйним методом протягом строку 

оренди. Витрати за позиками включають сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi Товариством у 

зв’язку з отриманням позик. Витрати за позиками, якi пов’язанi з придбанням, будiвництвом чи 

виробництвом активу, який обов’язково потребує довготривалого перiоду для його пiдготовки до 

використання або продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Всi iншi 

витрати за позиками вiдносяться до витрат в тому перiодi, в якому були понесенi. Товариство 

капiталiзує витрати за позиками, що понесенi у зв’язку з придбанням, будiвництвом чи 

виробництвом активу, який обов’язково потребує довготривалого перiоду для його пiдготовки до 

використання або продажу починаючи з 01.01.2012 року. 6.15. Кредиторська заборгованiсть за 

основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть. Кредиторська заборгованiсть за 

основною дiяльнiстю визнається, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, i 

вiдображається за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. 

6.16. Винагороди працiвникам. Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок вiдносно працiвникiв 

Товариства, щорiчна оплата вiдпустки i оплата тимчасової непрацездатностi, премiї та негрошова 

винагорода (медичне обслуговування) нараховуються в тому перiодi, в якому вiдповiднi послуги 

надаються працiвниками Товариства. 6.17. Пенсiї та iншi винагороди працiвникам по закiнченнi 

трудової дiяльностi. Згiдно з вимогами законодавства України, державна пенсiйна система 

передбачає розрахунок поточних виплат роботодавцем як вiдповiдний процент вiд поточної 



загальної суми виплат працiвникам. Такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому зароблена 

вiдповiдна заробiтна плата. Пiсля виходу працiвникiв на пенсiю усi виплати працiвникам 

здiйснюються iз фонду соцiального захисту. 6.18. Припинення визнання фiнансових зобов'язань. 

Товариство припиняє визнання фiнансових зобов'язань тодi i лише тодi, коли зобов'язання 

Товариства врегульованi або анульованi або термiн їх дiї закiнчився. 6.19. Акцiонерний капiтал. 

Номiнальна вартiсть простих акцiй, дозволених до випуску вiдображається у складi акцiонерного 

капiталу. Перевищення отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй 

враховується у складi емiсiйного доходу в капiталi. Статутний капiтал: Товариство первинно 

зареєстровано 30 грудня 1992 року, виконавчим комiтетом Старокиївської районної у мiстi Києвi 

державної адмiнiстрацiї № 115-1430-АТ. Протягом минулих перiодiв декiлька разiв вiдбувались 

змiни в розмiрi статутного капiталу Товариства. Всi випуски акцiй Товариства були зареєстрованi 

Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, Територiальним управлiнням Державної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi, Управлiнням Державної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку у м. Києвi та Київськiй областi. Остання редакцiя статуту Товариства 

зареєстрована 04.01.2017 р. Печерською в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю. Реєстрацiйний 

номер справи 1_070_001610_86. Код:296763811668. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку було видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 203/1/10, дата реєстрацiї: 

19.05.2010 року на загальну суму 94 959 270,00 грн. (дев’яносто чотири мiльйони дев’ятсот 

п’ятдесят дев’ять тисяч двiстi сiмдесят гривень 00 копiйок). В 2015 та 2016 роках змiн в 

зареєстрованому (пайовому) капiталi не було. Депозитарiй, торговець цiнними паперами, послугами 

яких користується Товариство: Публiчне акцiонерне товариство - ПАТ «Центральний депозитарiй 

України», юридична адреса: м. Київ, 04071, вул. Нижнiй Вал, 17/8. Повiдомлення акцiонерiв про 

проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства доведено до вiдома кожного акцiонера 

персональним повiдомленням та шляхом опублiкування у офiцiйному друкованому органi i 

«Бюлетень.Цiннi папери України» №48 вiд 17 березня 2016 р. Рiчними загальними зборами 

акцiонерiв (протокол вiд 21.04.16 р.) було затверджено рiчну фiнансову звiтнiсть за 2015 рiк та 

вирiшено покриття збиткiв за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2015 роцi здiйснити за рахунок 

пiдвищення ефективностi роботи Товариства в наступних перiодах.У зв’язку з вiдсутнiстю 

прибутку, розподiл прибутку не здiйснювати, резервний фонд не формувати, дивiденди не 

нараховувати та не виплачувати. Станом на 31.12.2016 року статутний капiтал Товариства в сумi 94 

959 270,00 грн. (дев’яносто чотири мiльйони дев’ятсот п’ятдесят дев’ять тисяч двiстi сiмдесят 

гривень 00 копiйок), який розподiлений на 6 330 618 (шiсть мiльйонiв триста тридцять тисяч шiстсот 

вiсiмнадцять) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 15,00 грн. (п’ятнадцять гривень 

00 копiйок), сформовано та сплачено повнiстю, заборгованостi по внесках за акцiонерами немає. 

Протягом 2016 року рiшення про зменшення статутного капiталу, викуп власних акцiй або 

порушення справи про банкрутство не приймалися. Власники, якi володiють акцiями бiльш нiж 5% 

статутного капiталу. Юридичнi особи: 1.Резиденти: немає 2.Нерезиденти: немає. 3.Фiзичнi особи: 

Васадзе Тарiел Шакрович, громадянин України (93,8927%). Товариство формувало статутний 

капiтал, коли функцiональна валюта України була валютою гiперiнфляцiйної економiки. МСФЗ 29 

«Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» вимагає перерахунку складових власного капiталу 

товариства (крiм нерозподiленого прибутку та будь-якої дооцiнки) з використанням загального 

iндексу цiн. Управлiнський персонал товариства прийшов до висновку, що застосування вимог 

МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї», в частинi перерахунку статутного капiталу, 

може ввести в оману користувачiв фiнансової звiтностi i суперечить метi фiнансової звiтностi, 

зазначенiй в Концептуальнiй основi. Керiвництво Товариства, керуючись пунктами 19-20 МСБО 1 

«Подання фiнансової звiтностi», прийняло рiшення вiдхилитись вiд вимог МСБО 29 «Фiнансова 

звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї». 6.20. Виплати, основанi на акцiях. Дивiденди вiдображаються в 

тому перiодi, в якому вони оголошенi. Iнформацiя про дивiденди, що оголошенi пiсля звiтного 

перiоду, але до того, як фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску, вiдображається в примiтцi 

«Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду». Базисний прибуток (збиток) на акцiю обчислюється 

шляхом дiлення прибутку (збитку), на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебувають 

в обiгу протягом звiтного перiоду (знаменник). У 2015 та 2016 роках дивiденди не нараховувались 

та не виплачувались. 6.21. Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток товариства 



формуються як сума поточних податкових витрат, розрахованих на базi оподатковуваного прибутку 

за правилами податкового законодавства, та вiдстрочених податкових витрат (доходiв). Вiдстроченi 

податковi витрати (доходи) виникають внаслiдок визнання в прибутку чи збитку вiдстрочених 

податкових активiв та/або вiдстрочених податкових зобов’язань. Вiдстроченi податковi 

зобов’язання визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню, крiм 

випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд первiсного визнання активу чи зобов’язання. 

Вiдстрочений податковий актив визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають 

вирахуванню, тiєю мiрою, якою є ймовiрним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до 

якого можна застосувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає вирахуванню, за винятком ситуацiй, коли 

вiдстрочений податковий актив виникає вiд первiсного визнання активу або зобов’язання. 

Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовiрним тодi, коли вiдстрочений 

податковий актив може бути зарахований проти вiдстроченого податкового зобов’язання, яке 

вiдноситься до того самого податкового органу, та буде вiдновлено в тому самому перiодi, що i 

актив, або в тому перiодi, в якому збиток, що виникає з активу, може бути вiднесений на попереднiй 

або послiдуючий перiод. У випадках, коли немає достатнiх вiдстрочених податкових зобов’язань 

щоб зарахувати вiдстрочений податковий актив, актив вiдображається в тiй мiрi, в якiй ймовiрно 

виникнення достатнього оподатковуваного прибутку в майбутнiх перiодах. 

Продовження тексту приміток 

6.22. Податок на додану вартiсть. Дохiд, витрати та активи визнаються за виключенням податку на 

додану вартiсть, крiм випадкiв, коли ПДВ, виник при покупцi активiв або понесеннi витрат, який не 

вiдшкодовується з бюджету. В такому випадку ПДВ включається до вартостi активу або витрат. 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та кредиторська заборгованiсть за товари, 

роботи, послуги вiдображаються з врахуванням ПДВ. Аванси отриманi та аванси сплаченi 

вiдображаються з ПДВ. 6.23. Операцiї зi зв’язаними сторонами. В ходi своєї звичайної дiяльностi 

товариство здiйснює операцiї iз зв’язаними сторонами. Товариство до зв'язаних сторiн вiдносить: - 

юридичних осiб, якi контролюють товариство (наприклад, материнська компанiя); - юридичних та 

фiзичних осiб, якi мають таку частку в товариствi, яка надає їм змогу суттєво впливати на дiяльнiсть 

товариства (вважається, що часткою в компанiї, яка дає змогу суттєво впливати на дiяльнiсть 

товариства, є частка в розмiрi, що перевищує 50% статутного капiталу товариства); - юридичних 

осiб, якi є дочiрнiми або асоцiйованими пiдприємствами для компанiї; - юридичних осiб, якi є 

спiльним пiдприємством, в якому компанiя є контролюючим учасником; - фiзичних осiб – членiв 

провiдного управлiнського персоналу компанiї; - близьких родичiв фiзичних осiб, якi мають частку 

в компанiї, яка надає їм змогу суттєво впливати на дiяльнiсть компанiї, та членiв провiдного 

управлiнського персоналу компанiї. Операцiї iз зв’язаними сторонами вiдображаються за 

справедливою вартiстю. Основою для судження є цiноутворення на аналогiчнi види операцiй з 

непов’язаними сторонами та аналiз ефективної процентної ставки. 6.24. Взаємозалiк статей активiв 

та зобов’язань. Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання згортаються, а в балансi вiдображається 

згорнутий залишок, тiльки якщо товариство має юридичне право здiйснити залiк визнаних у балансi 

сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно. 

При облiку передачi фiнансового активу, який не веде до припинення визнання такого активу, 

товариство не згортає переданий актив та пов’язане з ним зобов’язання. 6.25. Звiтнiсть за 

сегментами. Сегмент – це вiдокремлюваний компонент бiзнесу Товариства, який займається або 

постачанням послуг чи продуктiв (сегмент бiзнесу), або наданням послуг чи постачанням продуктiв 

в межах конкретного економiчного середовища (географiчний сегмент), який зазнає ризикiв та 

забезпечує прибутковiсть, вiдмiннi вiд тих, якi притаманнi iншим сегментам. Товариство оперує в 

одному сегментi - виробництво i продаж виробiв машинобудiвної промисловостi. Виробництво 

продукцiї здiйснюється в Українi. Всi виробленi вироби схожi за своєю природою, i їм властивi 

схожi ризики. Звiтнiсть за сегментами Товариством не складається. 6.26. Виправлення помилок i 

змiни у фiнансових звiтах. У разi виникнення помилок стосовно визнання, оцiнки, подання або 

розкриття iнформацiї про елементи фiнансових звiтiв: 1. Потенцiйнi помилки поточного перiоду, 

виявленi протягом цього перiоду, виправляють до затвердження фiнансових звiтiв до випуску. 2. 

Товариство виправляє суттєвi помилки попереднього перiоду ретроспективно в першому комплектi 



фiнансових звiтiв, затверджених до випуску пiсля їх виявлення шляхом: a) перерахування 

порiвнювальних сум за вiдображений попереднiй перiод (перiоди), в кому вiдбулася помилка; або 

б) перерахування залишкiв активiв, зобов’язань та власного капiталу на початок перiоду за самий 

перший з вiдображених попереднiх перiодiв, якщо помилка вiдбулася до першого з вiдображених 

попереднiх перiодiв. Помилку попереднього перiоду Товариство виправляє шляхом 

ретроспективного перерахування, за винятком випадкiв, коли неможливо визначити або вплив на 

конкретний перiод, або кумулятивний вплив помилки. Якщо неможливо визначити вплив на 

конкретний перiод помилки щодо порiвняльної iнформацiї за один або кiлька вiдображених 

попереднiх перiодiв, Товариство перераховує залишки активiв, зобов’язань та власного капiталу на 

початок самого першого перiоду, для якого можливе ретроспективне перерахування (який може 

бути поточним перiодом). Якщо неможливо визначити кумулятивний вплив, на початку поточного 

перiоду, помилки на всi попереднi перiоди, Товариство перераховує порiвняльну iнформацiю для 

виправлення помилки перспективно з самої першої можливої дати. 6.27. Важливi оцiнки, професiйнi 

судження i припущення в застосуваннi облiкової полiтики. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає 

вiд управлiнського персоналу Товариства формування суджень, оцiнок та припущень, якi 

впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов’язань, доходiв 

та витрат, вiдображених у звiтностi, та на розкриття iнформацiї щодо потенцiйних активiв та 

зобов’язань. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Оцiнки та припущення, на 

яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облiкових оцiнок 

визнаються у перiодi, в якому вони переглядаються, а також у всiх наступних перiодах, на якi 

впливають такi оцiнки. Нижче наведенi професiйнi судження, якi найбiльш суттєво впливають на 

суми, що вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, та основнi джерела невизначеностi оцiнок. Принципи 

оцiнки за справедливою вартiстю. Товариство класифiкує оцiнки за справедливою вартiстю за 

допомогою iєрархiї справедливої вартостi: 1) рiвень 1: цiни котирувань на активних ринках для 

iдентичних активiв або зобов’язань; 2) рiвень 2: вхiднi данi, iншi нiж цiни котирувань, що увiйшли 

у рiвень 1, якi спостерiгаються для активiв або зобов’язань або прямо, або опосередковано; 3) рiвень 

3: вхiднi данi активiв або зобов’язань, що не ґрунтуються на даних ринку, якi можна спостерiгати. 

Кращим свiдченням справедливої вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання є цiни 

котирування на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на активному 

ринку, якщо цiни котирування легко i регулярно доступнi та вiдображають фактичнi й регулярно 

здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними сторонами. Справедлива вартiсть визначається як 

цiна, узгоджена мiж зацiкавленим покупцем та зацiкавленим продавцем в операцiї незалежних 

сторiн. Мета визначення справедливої вартостi для фiнансового iнструмента, який вiдкрито 

купується та продається на активному ринку – отримати цiну, за якою вiдбулась би операцiя з цим 

iнструментом на кiнець звiтного перiоду на найсприятливiшому активному ринку, до якого 

компанiя має безпосереднiй доступ. Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, 

Товариство визначає справедливу вартiсть, застосовуючи методи оцiнювання. Такi методи 

базуються на застосуваннi останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та 

незалежними сторонами (якщо вони доступнi), посиланнi на поточну справедливу вартiсть iншого 

iдентичного iнструмента, аналiзi дисконтованих грошових потокiв. Мета застосування методiв 

оцiнювання – визначити, якою була б цiна операцiї на дату оцiнки в обмiнi мiж незалежними 

сторонами, виходячи iз звичайних мiркувань бiзнесу. Справедлива вартiсть оцiнюється на основi 

результатiв застосування методiв оцiнювання, в яких максимально враховуються ринковi показники 

(та якомога менше – данi, специфiчнi для компанiї). Перiодично товариство обстежує методи 

оцiнювання та перевiряє їх на обґрунтованiсть, застосовуючи цiни спостережених поточних 

ринкових операцiй з такими самими iнструментами, або на основi iнших доступних спостережених 

ринкових даних. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв базується на наведених далi 

чинниках: - вартiсть грошей у часi; - кредитний ризик; - цiни на валютних бiржах; - товарнi цiни; - 

цiни на iнструменти капiталу; - волатильнiсть; - ризик дострокового погашення та ризик вiдмови; - 

витрати на обслуговування фiнансового активу або фiнансового зобов’язання. 7. Перехiд на новi та 

переглянутi стандарти. Новi стандарти, що були випущенi та набули чинностi з 1 сiчня 2016 року i 

пiзнiше. Новий МСФЗ 9 (2014) «Фiнансовi iнструменти» замiнює собою МСФЗ 9 (2009), МСФЗ 9 

(2010) та МСФЗ 9 (2013), але ця версiя залишається доступною для застосування, якщо вiдповiдною 



датою первiсного застосування є дата до 1 лютого 2015 року. Стандарт набрання чинностi з 01 сiчня 

2018 року. У вiдповiдностi до МСФЗ 9, iснує три категорiї облiку боргових iнструментiв: за 

амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд i за справедливою 

вартiстю через прибутки/збитки. Принципи оцiнки кожної категорiї є аналогiчними до дiючих 

вимог МСБО 39. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi управлiння фiнансовими активами та вiд 

того, чи включають контрактнi потоки грошових коштiв платежi за основною сумою заборгованостi 

i проценти. Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Однак, 

керiвництво може прийняти безвiдкличне рiшення про представлення змiн в справедливiй вартостi 

в звiтi про iнший сукупний дохiд, якщо даний iнструмент не вiдноситься до категорiї «призначений 

для торгiвлi». Якщо ж вiн вiдноситься до категорiї «призначений для торгiвлi», то змiни 

справедливої вартостi включаються до складу прибуткiв/ збиткiв. Всi iншi iнструменти (у тому 

числi всi похiднi iнструменти), оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням змiн у складi 

прибутку або збитку. МСФЗ 9 мiстить «три етапний» пiдхiд до облiку кредитних збиткiв, який 

заснований на змiнах кредитної якостi фiнансових активiв з моменту їх первiсного визнання. Активи 

проходять через три етапи змiн кредитної якостi, в залежностi вiд того, як пiдприємство повинно 

оцiнювати збитки вiд зменшення корисностi або застосовувати метод ефективної процентної 

ставки. При значному збiльшеннi кредитного ризику зменшення корисностi оцiнюється за 

допомогою очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiї кредиту, а не за 12 мiсяцiв. Переглянутий 

варiант МСФЗ 9 представляє нову модель облiку хеджування, яка розроблена, щоб бути бiльш тiсно 

пов'язана з тим, як суб'єкт господарювання здiйснює дiяльнiсть з управлiння ризиками при 

хеджуваннi фiнансових i нефiнансових ризикiв. Компанiя не застосовувала МСФЗ 9 (2014) до своєї 

фiнансової звiтностi за 2015 рiк. МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання» 

застосовується до першої рiчної фiнансової звiтностi за перiод, що починається з або пiсля 1 сiчня 

2016 року. МСФЗ 14 дозволяє суб'єктам господарювання, якi вперше застосовують МСФЗ, 

продовжувати визнання сум, якi вiдносяться до тарифного регулювання, у вiдповiдностi до 

попереднiх загальноприйнятих положень бухгалтерського облiку, в звiтностi за МСФЗ. Однак, з 

метою покращення порiвнянностi фiнансової звiтностi таких суб'єктiв господарювання iз звiтнiстю, 

яку готують суб'єкти господарювання, якi вже застосовують МСФЗ i не визнають подiбнi суми, 

даний стандарт вимагає представляти показники щодо наслiдкiв тарифного регулювання окремо вiд 

iнших статей. Цей стандарт застосовують лише суб'єкти господарювання, якi застосовують МСФЗ 

вперше. МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами» застосовується до першої рiчної 

фiнансової звiтностi за перiод, що починається з або пiсля 1 сiчня 2017 року. Стандарт забезпечує 

єдину комплексну модель облiку виручки на основi п'ятиступiнчастої моделi, яка може 

застосовуватися до всiх договорiв з клiєнтами. П'ять крокiв до моделi: - iдентифiкувати договiр з 

клiєнтом; - iдентифiкувати виконання зобов'язань за договором; - визначити цiну операцiї; - 

розподiлити цiну операцiї на зобов'язання виконавця за договором; - визнавати виручку, в момент 

(по мiрi) виконання зобов'язання виконавця. В стандартi також надаються рекомендацiї на такi теми 

як: методи оцiнки ступеню завершеностi робiт; продаж з правом повернення; критерiї аналiзу 

«принципал-агент»; невiдшкодовуванi авансовi платежi; договори зворотної покупки; договори 

комiсiї; договори продажу без перемiщення товарiв; приймання клiєнтом; розкриття iнформацiї про 

компоненти виручки. Змiни до стандартiв, що були випущенi та набули чинностi з 1 сiчня 2016 року 

i пiзнiше. Поправки до МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ 12 «Розкриття 

iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання» та МСБО 27 «Окрема фiнансова 

звiтнiсть» вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року. 

Поправки стосуються наступного: - звiльнення вiд пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi 

можливо для материнської компанiї, яка є дочiрньою для iнвестицiйної компанiї, навiть якщо 

компанiя оцiнює iнвестицiї у всi свої дочiрнi компанiї за справедливою вартiстю; - фiнансовий 

результат вiд надання послуг, якi вiдносяться до iнвестицiйної дiяльностi, не повинен 

консолiдуватися, якщо сама дочiрня компанiя є iнвестицiйною; - при застосуваннi методу участi в 

капiталi до асоцiйованого чи спiльного пiдприємства неiнвестицiйна компанiя-iнвестор може 

зберегти оцiнки за справедливою вартiстю, якi застосовуються асоцiйованим чи спiльним 

пiдприємством до їх часток в дочiрнiх компанiях; - вимагається розкриття додаткової iнформацiї 

про те, чому суб'єкт господарювання вважається iнвестицiйною компанiєю, деталi 



неконсолiдованих дочiрнiх компанiй, характер вiдносин i певних угод мiж iнвестицiйною компанiї 

та її дочiрнiми компанiями. Поправки до МСФЗ 11 «Спiльна дiяльнiсть» вступають в силу для 

рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року. Поправки вимагають вiд набувача 

частки участi у спiльнiй операцiї, в якiй дiяльнiсть являє собою бiзнес (як визначено в МСФЗ 3 

«Об'єднання бiзнесу»): - застосовувати для всiх об'єднаних компанiй принципи бухгалтерського 

облiку, визначенi в МСФЗ 3 та iнших МСФЗ, за винятком тих принципiв, якi суперечать вимогам 

МСФЗ 11; - розкривати iнформацiю, що вимагається МСФЗ 3 та iншими МСФЗ щодо об'єднання 

бiзнесу. Поправки застосовуються як для первiсного придбання частки у спiльнiй операцiї, так i для 

придбання додаткової частки участi у спiльнiй операцiї (в останньому випадку попереднє володiння 

частками не переоцiнюються). Поправки до МСБО16 «Основнi засоби» i МСБО 38 «Нематерiальнi 

активи» застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року. Цi 

змiни: - пояснюють, що метод нарахування амортизацiї, який базується на доходах, отриманих вiд 

дiяльностi, яка включає в себе використання активу, не використовується для основних засобiв; - 

пояснюють спростовне припущення про те, що метод нарахування амортизацiї, який базується на 

доходах, отриманих вiд дiяльностi, яка включає в себе використання нематерiального активу, є 

неприйнятним; застосовувати цей метод можна лише в обмежених випадках, коли нематерiальний 

актив виражається як показник виручки, або коли буде доведено, що доходи i споживання 

економiчних вигод вiд нематерiального активу мають високу кореляцiю; - додаються правила, що 

майбутнє очiкуване зниження вiдпускної цiни товару, виробленого з використанням активу, може 

вказувати на очiкуване технологiчне або комерцiйне старiння активу, яке, у свою чергу, може 

вiдображати зменшення майбутнiх економiчних вигiд, утiлених в активi. Поправки до МСБО 16 

«Основнi засоби» i МСБО 41 «Сiльське господарство» застосовуються для рiчних перiодiв, що 

починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року. Цi поправки: - включають плодоноснi рослини сферу 

керiвництва МСБО 16, а не МСБО 41, дозволяючи таким активам облiковуватися як основнi засоби; 

- вводять визначення плодоносних рослин, як живих рослин, якi використовуються у виробництвi 

та постачаннi сiльськогосподарської продукцiї, як очiкується, бiльш нiж один перiод; - уточнюють, 

що зростаюче виробництво плодоносних рослин залишається в рамках МСБО 41. Поправки до 

МСБО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються з або 

пiсля 1 сiчня 2016 року. Змiни дозволяють в окремiй фiнансовiй звiтностi додатково вiдображати 

iнвестицiї в дочiрнi компанiї, спiльнi пiдприємства та асоцiйованi компанiї за методом участi в 

капiталi. Поправки до МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» та МСБО 28 «Iнвестицiї в 

асоцiйованi та спiльнi пiдприємства» застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються з або 

пiсля 1 сiчня 2016 року. Змiни уточнюють процедури продажу або передавання активiв iнвестора 

наступним чином: - вимагається повне визнання в фiнансовiй звiтностi iнвестора доходiв i витрат, 

що виникають вiд продажу або передавання активiв, якi складають бiзнес (як визначено в МСФЗ 3 

«Об'єднання бiзнесу»); - вимагається часткове визнання прибуткiв та збиткiв, коли активи не 

являють собою бiзнес. Цi вимоги застосовуються незалежно вiд форми правочину. Поправки до 

МСБО 1 застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року. Змiни 

стосуються наступного: - роз'яснюється, що iнформацiя не повинна бути прихована шляхом 

поєднання або шляхом надання несуттєвої iнформацiї; мiркування щодо суттєвостi стосуються всiх 

частин фiнансової звiтностi, i навiть коли стандарт вимагає спецiального розкриття iнформацiї, 

мiркування щодо суттєвостi застосовується; - роз'яснюється, що частка iншого сукупного доходу 

вiд iнвестицiй в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства повинна бути представлена в 

сукупностi, як єдина позицiя; - наведенi додатковi приклади можливих способiв розподiлу примiток. 

Наслiдки застосування в майбутньому нових стандартiв та змiн до стандартiв залежатимуть вiд 

активiв i зобов’язань, що матиме компанiя на дату їх застосування, тому визначити їх майбутнiй 

вплив в кiлькiсному виразi на даний час неможливо. Керiвництво компанiї оцiнює можливий 

майбутнiй вплив вiд застосування нових (оновлених) стандартiв, тлумачень i не виключає їх вплив 

на облiкову полiтику в майбутньому, на необхiднiсть перегляду процедур, що використовуються 

для визначення справедливої вартостi, та на класифiкацiю i оцiнку фiнансових активiв та 

зобов’язань компанiї. Щорiчнi вдосконалення стандартiв, прийнятi протягом 2012 – 2014 рокiв, якi 

набули чинностi з 1 сiчня 2016 року. До МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу та 

припинена дiяльнiсть» добавлено спецiальне керiвництво для випадкiв, коли суб’єкт 



господарювання рекласифiкує активи з утримуваних для продажу в утримуванi для розподiлу та 

навпаки, а також для випадкiв коли активи, утримуванi для розподiлу, облiковуються як для 

припиненої дiяльностi. До МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття» добавлено спецiальне 

керiвництво, яке роз’яснює, чи повинна бути розкрита iнформацiя щодо контрактiв на 

обслуговування, якi продовжують брати участь в переданих активах. Змiни до МСБО 19 «Виплати 

працiвникам» роз’яснюють, що високолiквiднi корпоративнi борговi зобов’язання, якi 

використовуються для визначення ставки дисконтування виплат по закiнченнi трудової дiяльностi, 

повиннi бути представленi в тiй самiй валютi, в якiй будуть здiйсненi виплати. Змiни до МСБО 34 

роз’яснюють значення «в iнших частинах промiжного фiнансового звiту» та вимагає перехресних 

посилань. 8. Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи компанiї представленi в фiнансовiй 

звiтностi наступним чином: Найменування статтi Патенти та лiцензiї Права користування майном 

Права на знаки для товарiв i послуг Програмне забезпечення Авторськi та сумiжнi з ними права Iншi 

нематерiальнi активи Усього Балансова вартiсть на початок звiтного перiоду у т.ч. 98 004 15 427 113 

431 первiсна вартiсть 140 048 63 584 203 632 накопичена амортизацiя 42 044 48 157 90 201 Придбано 

за кошти 442 442 Придбано за рахунок цiльового фiнансування (державних грантiв) Надходження 

вiд внутрiшньої розробки Придбання в результатi об'єднання бiзнесу Всього надiйшло 442 442 

Вибуло у зв’язку з лiквiдацiєю у поточному роцi Переведення до активiв групи вибуття Всього 

вибуття, у т.ч. вибуття первiсної вартостi 168 168 вибуття накопиченої амортизацiї 168 168 

Амортизацiйнi вiдрахування 14005 5924 19929 Втрати вiд зменшення корисностi, вiдображенi у 

фiнансових результатах Вiдновлення корисностi через фiнансовi результати Переоцiнка, у т.ч. 

переоцiнка первiсної вартостi переоцiнка зносу Iнше Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду, 

у т.ч. 83999 9946 93945 первiсна вартiсть 140048 63859 203907 накопичена амортизацiя 56049 53913 

109962 Довiдково: вартiсть повнiстю замортизованих нематерiальних активiв, якi 

використовуються товариством Довiдково: нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної 

експлуатацiї. Довiдково: нематерiальнi активи, контрольованi товариством, але не визнанi активами 

згiдно МСБО 38 Станом на 31 грудня 2016 року Товариство не має нематерiальних активiв з 

невизначеним строком експлуатацiї. Станом на 31 грудня 2016 року Товариство не має 

нематерiальних активiв з обмеженим правом володiння та нематерiальних активiв, заставлених як 

забезпечення зобов’язань. Протягом звiтного року змiн методiв амортизацiї та строкiв корисного 

використання нематерiальних активiв не було. Протягом 2016 року Товариство не несло видатки на 

дослiдження та розробки. Протягом звiтного року переоцiнка нематерiальних активiв не 

здiйснювалась. 9. Основнi засоби. Основнi засоби компанiї представленi в фiнансовiй звiтностi 

наступним чином: Найменування статтi Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та 

обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби 

Бiблiотечнi фонди Усього Балансова вартiсть на початок звiтного перiоду у т.ч. 276 327 2 627 7 405 

2 486 76 801 0 365 646 первiсна (переоцiнена) вартiсть 669 428 10 714 19 273 11 841 125 500 86 836 

842 знос 393 101 8 087 11 868 9 355 48 699 86 471 196 Придбано за кошти 1 297 1 195 5 800 1 154 1 

035 0 10 481 Безоплатно отримано Придбано за рахунок цiльового фiнансування (державних 

грантiв) Придбання в результатi об'єднання бiзнесу Iншi надходження 1 830 137 256 18 323 0 2 564 

Всього надiйшло 3 127 1 332 6 055 1 172 1 358 0 13 045 Вибуття у зв'язку зi змiною класифiкацiї, у 

т.ч. вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi вибуття зносу Переведення до активiв групи вибуття 

Вибуття у зв'язку з реалiзацiєю або лiквiдацiєю, у т.ч. вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi 

вибуття зносу Всього вибуття, у т.ч. 582 17 1 449 40 110 0 2 197 вибуття первiсної (переоцiненої) 

вартостi 929 397 3 145 178 8 372 23 13 043 вибуття зносу 347 380 1 696 138 8 262 23 10 847 

Амортизацiйнi вiдрахування 6 464 785 1 612 761 2 666 0 12 287 Втрати вiд зменшення корисностi, 

вiдображенi у фiнансових результатах Вiдновлення корисностi через фiнансовi результати 

Переоцiнка, у т.ч. переоцiнка первiсної вартостi переоцiнка зносу Iнше Балансова вартiсть на кiнець 

звiтного перiоду, у т.ч. 272 409 3 157 10 399 2 858 75 384 0 364 207 первiсна (переоцiнена) вартiсть 

671 626 11 649 22 183 12 835 118 486 63 836 843 знос 399 218 8 492 11 784 9 978 43 102 63 472 636 

Балансова вартiсть основних засобiв, що переданi в заставу, станом на 31.12.2016 р. складає 39 353,6 

тис. грн. Станом на 31 грудня 2016 року валова первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних 

засобiв, якi використовуються Товариством, складала 37 212,1 тис. грн. Станом на 31 грудня 2015 

року та 31 грудня 2016 року у Товариства: вiдсутнi обмеження на право власностi; вiдсутнi основнi 



засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя); вiдсутнi контрактнi 

зобов’язання, пов’язанi з придбанням основних засобiв; вiдсутнi компенсацiї третiх сторiн за 

об’єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або якi були втраченi чи переданi; вiдсутнi 

основнi засоби, отриманi за договорами фiнансової оренди. Протягом 2016 року Товариство не 

отримувало основнi засоби в результатi об'єднання пiдприємств. В 2016 роцi втрати вiд зменшення 

корисностi основних засобiв не визнавались. В 2016 роцi не здiйснювалась переоцiнка основних 

засобiв до їх справедливої вартостi. Протягом 2016 року Товариство не отримувало основнi засоби 

за рахунок цiльового фiнансування. Станом на 31 грудня 2016 року Товариство не має основних 

засобiв, отриманих в фiнансову оренду. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз 

застосуванням прямолiнiйного методу. Строки корисного використання встановлюються для 

кожного об’єкта основних засобiв окремо. Середнi строки корисного використання для груп 

основних засобiв становлять: Основнi засоби Середнiй строк корисного використання, роки 

Земельнi дiлянки Будинки споруди 20-80 Споруди 15-80 Передавальнi пристрої 10-80 Машини та 

обладнання 2-10 Транспортнi засоби 5-10 Iнструменти, прилади та iнвентар (меблi) 4-10 Iншi 

основнi засоби 12 – 15 Iншi необоротнi матерiальнi активи вартiстю нижче 6000 грн. 1,5-3 10. 

Фiнансовi iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї, що включенi до статей Балансу (Звiту про фiнансовий 

стан) «Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї» та «Поточнi фiнансовi iнвестицiї» мають наступну 

структуру: Вид фiнансових iнвестицiй Станом на початок звiтного перiоду Станом на кiнець 

звiтного перiоду Фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як 

прибутку або збитку Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi 

до погашення Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства Фiнансовi iнвестицiї за 

справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку Фiнансовi iнвестицiї, 

доступнi для продажу Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi до погашення Iнвестицiї в дочiрнi та 

асоцiйованi пiдприємства Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: Акцiї - 12 561 - 523 071 - 12 561 - 523 

071 Облiгацiї - - - - - - - - Частки у статутному капiталi - - - 427 381 - - - 436 082 Депозити - - - - - - - - 

Iншi - - - - - - - - Всього 0 12 561 0 950 453 0 12 561 0 971 714 Поточнi фiнансовi iнвестицiї Акцiї - - - 

- - - - - Облiгацiї - - - - - - - - Частки у статутному капiталi - - - - - - - - Депозити - - - - - - - - Iншi - 3618 

- - - - - - Всього - 3618 - - - - - - Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу, представленi акцiями та 

частками у статутному капiталi, що не мають котирувань на активному ринку. Iнвестицiї 

вiдображенi в балансi Товариства за собiвартiстю. Протягом 2016 року збиток вiд зменшення 

корисностi фiнансовий iнвестицiй, доступних для продажу, не визнавався. Довгостроковi фiнансовi 

iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi компанiї вiдображенi за собiвартiстю. Станом на 31 грудня 2016 

року Товариство не мало фiнансових iнвестицiй, заставлених як забезпечення зобов’язань. 

Фiнансовi iнструменти На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду Фiнансовi iнвестицiї, 

доступнi для продажу: справедлива вартiсть яких визначена за даними оприлюднених котирувань - 

- справедлива вартiсть яких визначена за розрахунковим методом - - за собiвартiстю (справедливу 

вартiсть яких достовiрно визначити неможливо) 12 561 12 561 Знецiнення фiнансових iнвестицiй, 

утримуваних для продажу Усього фiнансових iнвестицiй, доступних для продажу: 12 561 12 561 

Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi до погашення: оцiненi за амортизованою собiвартiстю - - 

знецiнення фiнансових iнвестицiй, утримуваних для продажу - - Усього фiнансових iнвестицiй, 

утримуваних до погашення: - - 11. Запаси. Виробничi запаси Незавершене виробництво Готова 

продукцiя Товари Всього Залишок на початок звiтного перiоду 3 055 1 - 222 668 225 724 в т. ч. 

вiдображенi за чистою вартiстю реалiзацiї мiнус витрати на продаж - - - - - Залишок на кiнець 

звiтного перiоду 3 138 21 - 271 326 274 485 в т. ч. вiдображенi за чистою вартiстю реалiзацiї мiнус 

витрати на продаж - - - - - Балансова вартiсть запасiв, переданих пiд заставу для гарантiї зобов’язань 

- - - - - Запаси вiдображенi за первiсною вартiстю. Зменшення запасов до чистої вартостi реалiзацiї 

запасiв протягом 2016 року проводилося за рахунок нарахованого резерву. 12. Дебiторська 

заборгованiсть Найменування показника структури поточної дебiторської заборгованостi На 

початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, 

послуги 63 261 63 121 Резерв пiд знецiнення (13 780) (9 542) Балансова вартiсть дебiторської 

заборгованостi за товари, роботи, послуги 49 481 53 579 Заборгованiсть за розрахунками з 

пiдзвiтними особами - - Заборгованiсть за розрахунками за претензiями - - Заборгованiсть за 

розрахунками за реалiзованi фiнансовi iнвестицiї 161 545 158 526 Заборгованiсть за розрахунками з 



iншими дебiторами 543 836 1 087 168 Резерв пiд знецiнення (1 052) (26 634) Балансова вартiсть iншої 

поточної заборгованостi 704 329 1 219 060 Згiдно з облiковою полiтикою, резерв пiд знецiнення 

дебiторської заборгованостi визначається розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних 

щодо дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть Залишок на початок звiтного перiоду 

Створено резерву Списано дебiторської заборгованостi за рахунок резерву Сторнування резерву 

Залишок на кiнець звiтного перiоду Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 13 780 

44 4 272 10 9 542 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1 052 25 782 200 26 634 Всього 14 832 25 

826 4 472 10 36 176 13. Власний капiтал. Власний капiтал Товариства має наступну структуру: 

Найменування показника структури капiталу На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного 

перiоду Призначення та умови використання Зареєстрований статутний капiтал 94 959 94 959 

Зареєстрований статутний капiтал, згiдно зi Статутом товариства Дооцiнка основних засобiв - - 

Дооцiнка фiнансових iнвестицiй, утримуваних для продажу - - Безоплатно отриманi необоротнi 

активи - - Вiдображена вартiсть безоплатно отриманих основних засобiв товариства, яка 

зменшується, пропорцiйно нарахованiй амортизацiї дооцiнених основних засобiв Iнший додатковий 

капiтал - - Iншi фонди, створенi товариством Резервний капiтал 33 740 33 740 Резервний капiтал 

формується у розмiрi 15 вiдсоткiв вiд Статутного капiталу шляхом щорiчних вiдрахувань вiд 

чистого прибутку або за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства до досягнення 

встановленого розмiру. Розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути меншим нiж 5 вiдсоткiв суми 

чистого прибутку Товариства за рiк. Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв 

Товариства. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 969 881 964 912 Прибуток Товариства 

утворюється iз надходжень вiд його господарської дiяльностi пiсля покриття матерiальних та 

прирiвняних до них витрат i витрат на оплату працi. Порядок розподiлу прибутку i покриття збиткiв 

Товариства визначається рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Всього 1 098 580 1 093 

611 Статутний капiтал Товариства подiлений на 6 330 618 простих iменних акцiй номiнальною 

вартiстю 15 грн. Привiлейованих акцiй Товариство не випускало. Протягом 2015 – 2016 рокiв змiн 

в статутному капiталi Товариства не вiдбувалося. Найменування показника На кiнець початок 

перiоду На кiнець звiтного перiоду Кiлькiсть акцiй дозволених для випуску (шт.) Кiлькiсть 

випущених акцiй (шт.) 6 330 618 6 330 618 Номiнальна вартiсть акцiй (грн.) Кiлькiсть акцiй, з якими 

пов’язанi привiлеї та обмеження (шт.) Кiлькiсть акцiй, що належать самому товариству (шт.) 

Кiлькiсть акцiй, зарезервованих для випуску, згiдно з опцiонами та iншими контрактами (шт.) 

Кiлькiсть випущених i повнiстю сплачених акцiй 6 330 618 6 330 618 Кiлькiсть випущених, але не 

повнiстю сплачених акцiй - - Частки в статутному капiталi Товариства представленi наступним 

чином: Назва акцiонера На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду сума, грн. частка в 

% сума, грн. частка в % Васадзе Тарiел Шакрович 89 159 822,50 93,8927% 89 159 822,50 93,8927% 

Iншi юридичнi та фiзичнi особи 5 799 447,50 6,1073% 5 799 447,50 6,1073% Всього: 94 959 270 100% 

94 959 270 100% Станом на 31 грудня 2016 року в Товариствi: вiдсутнi права, привiлеї та обмеження 

щодо акцiй Товариства, включаючи обмеження з виплати дивiдендiв i повернення капiталу; вiдсутнi 

акцiї, зареєстрованi для випуску на умовах опцiонiв i контрактiв з продажу; вiдсутнi частки 

керiвництва в статутному капiталi; дивiденди протягом 2016 року не нараховувались i не 

виплачувались. Протягом звiтного перiоду загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про 

викуп власних акцiй не приймалося та акцiї не викуповувались. Станом на 31 грудня 2016 року 

Товариство не мало власних викуплених акцiй та не планує протягом 2017 року здiйснювати їх 

викуп. Чистi активи товариства. Вартiсть чистих активiв Товариства була розрахована вiдповiдно 

до Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо 

визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 року № 485. Станом на 31 

грудня 2016 року вартiсть чистих активiв Товариства становить 1 093 611 тис. грн. i є бiльшою 

статутного капiталу на 998 652 тис. грн., що вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, 

зокрема статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV. 14. Забезпечення Вид 

забезпечення Залишок на початок звiтного перiоду Створено забезпечень Використано забезпечень 

Сторнування невико-ристаної частини забезпечень Сума очiкуваного вiдшкодування витрат iншою 

стороною, що врахована при оцiнцi забезпечення Залишок на кiнець звiтного перiоду Довгостроковi 

забезпечення Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань - - - - - - Iншi 

забезпечення - - - - - - Всього довгострокових забезпечень - - - - - - Поточнi забезпечення 



Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 4 838 10 916 8 737 11 - 7 006 Iншi забезпечення - - 

- - - - Всього поточних забезпечень 4 838 10 916 8 737 11 - 7 006 Забезпечення визнаються 

Товариством тiльки тодi, коли є юридичнi або тi, що випливають з практики, зобов’язання, що 

виникли внаслiдок минулих подiй, та iснує висока ймовiрнiсть того, що погашення цього 

зобов’язання потребує вибуття ресурсiв, а також може бути здiйснена достовiрна оцiнка для 

визнання забезпечення. Сума, визнана у якостi забезпечення, представляє собою найбiльш точну 

оцiнку виплат, необхiдних для погашення поточного зобов’язання на звiтну дату, приймаючи до 

уваги ризики та невизначенiсть, пов’язанi iз зобов’язанням. Якщо для розрахунку забезпечення 

використовуються грошовi потоки, якi необхiднi для погашення поточного зобов’язання, 

балансовою вартiстю забезпечення вважається дисконтована вартiсть таких грошових потокiв. 

Продовження тексту приміток 

15. Кредити банкiв. Товариство станом на 31.12.2016 року має наступну заборгованiсть за 

кредитами банкiв: Назва банку Валюта кредиту Дата погашення Залишок заборгованостi на 

31.12.2016 Довгостроковi кредити банкiв: ПАТ "КIБ Кредi Агрiколь" М.КИЇВ 980 31.03.2020 44 485 

ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК",м.Київ 840 29.12.2018 747 748 ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК",м.Київ 840 

29.12.2018 10 876 ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК",м.Київ 980 29.12.2018 94 613 ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА 

БАНК" 980 30.04.2021 282 636 Всього 1 180 359 16. Iншi поточнi зобов’язання. Iншi поточнi 

зобов’язання Станом на початок звiтного перiоду Станом на кiнець звiтного перiоду Заборгованiсть 

перед пiдзвiтними особами - 19 Податковi зобов’язання з податку на додану вартiсть, строк сплати 

яких не настав - - Нарахованi та не сплаченi проценти за кредитами 47 884 29 614 Заборгованiсть за 

отриманi роботи та послуги вiд українських контрагентiв 15 873 28 700 Заборгованiсть за отриманi 

роботи та послуги вiд закордонних контрагентiв 88 583 64 196 Заборгованiсть за придбанi фiнансовi 

iнвестицiї 4 331 12 424 Iншi поточнi зобов’язання 893 623 915 421 Всього 1 050 294 1 050 374 17. 

Дохiд вiд реалiзацiї та собiвартiсть реалiзацiї. Доходи ( витрати) За звiтний перiод За попереднiй 

перiод Дохiд вiд реалiзацiї всього 1 976 002 1 579 571 в т.ч. вiд реалiзацiї автомобiлiв 1 494 594 1 

078 205 вiд реалiзацiї запасних частин 299 322 210 264 вiд реалiзацiї послуг 138 370 123 159 вiд 

iншої реалiзацiї 43 716 167 943 Собiвартiсть реалiзацiї всього 1 802 685 1 293 310 в т.ч. реалiзованих 

автомобiлiв 1 406 415 901 716 реалiзованих запасних частин 240 417 157 525 реалiзованих послуг з 

ремонту i ТО 117 424 104 622 Iншої реалiзацiї 38 429 129 447 18. Iншi операцiйнi доходи та iншi 

доходи Доходи, крiм доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) За звiтний перiод За 

аналогiчний перiод попереднього року Iншi операцiйнi доходи: Операцiйна оренда активiв 31 499 

11 470 Операцiйна курсова рiзниця* 34 563 463 622 Реалiзацiя iнших оборотних активiв** 5 49 453 

Доходи вiд роялтi 229 119 127 054 Iншi 89 358 24 111 Всього 384 544 675 710 Iншi фiнансовi доходи: 

Дивiденди 12 761 1 245 Проценти 100 451 Фiнансова оренда активiв - - Iншi - 2 Всього 12 861 1 698 

Iншi доходи: Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй - - Реалiзацiя необоротних активiв - - Неоперацiйна 

курсова рiзниця - - Безоплатно одержанi активи 122 294 Iншi - - Всього 122 294 • * Згiдно наказу 

«Про облiкову полiтику» доходи та витрати гортаються : • * вiд операцiйної курсової рiзницi 

складають за 2016 рiк: позитивна курсова рiзниця – 70 388 тис.грн.; вiд’ємна курсова рiзниця – 35 

825 тис.грн.; • ** вiд реалiзацiї оборотних активiв : дохiд за 2016 рiк –150 тис.грн.; собiвартiсть - 145 

тис.грн. 19. Iншi операцiйнi витрати, фiнансовi витрати та iншi Найменування статтi За звiтний 

перiод За аналогiчний перiод попереднього року Iншi операцiйнi витрати: Витрати з купiвлi валюти 

10 9 923 Операцiйна оренда активiв - - Обслуговування програмного забезпечення - 1 260 

Операцiйна курсова рiзниця - - Створення резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi 25 

609 64 429 Штрафи, пенi, неустойки 1 196 84 Списання безнадiйної заборгованостi 4 808 440 

Податки нарахованi 61 655 31 161 Iншi 24 581 29 395 Всього 117 859 136 692 Фiнансовi витрати: 

Вiдсотки банку 22 910 88 519 Вiдсотки товарнi 418 2 768 Всього 23 328 91 287 Iншi витрати: 

Неоперацiйнi курсовi рiзницi 103 237 928 161 Всього 103 237 928 161 20. Витрати з податку на 

прибуток Складовi елементи витрат з податку на прибуток: Найменування статтi За звiтний перiод 

За аналогiчний перiод попереднього року Поточний податок на прибуток (81) (120) Змiна 

вiдстроченого податку на прибуток пов'язана з: - - виникненням чи списанням тимчасових рiзниць 

(62 564) 37 872 збiльшенням чи зменшенням ставки оподаткування - - Усього витрати з податку на 

прибуток (62 645) 37 752 Визнанi вiдстроченi податковi активи та зобов’язання: Найменування 



статтi Залишок на початок звiтного перiоду Визнанi в прибутках /збитках Визнанi у власному 

капiталi Залишок на кiнець звiтного перiоду Основнi засоби та нематерiальнi активи 73 972 3 397 - 

77 369 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - - - - Резерви пiд знецiнення активiв 3 357 - 1 483 - 1 874 

Поточнi забезпечення (забезпечення виплат персоналу) - - - - Податковий збиток по декларацiї за 

2015 р 147 003 - 147 003 - - Податковий збиток по декларацiї за 2016 р - 75 734 - 75 734 Резерви 

сумнiвної заборгованостi - 6 791 - 6 791 Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) - - - 

- Визнаний вiдстрочений податковий актив 224 332 - 62 564 - 161 768 Визнане вiдстрочене податкове 

зобов’язання - - - - Для розрахунку вiдстрочених податкових зобов’язань станом на 31.12.2016 р. 

використовувалась ставка податку на прибуток в розмiрi 18%, яка, згiдно з Податковим кодексом 

України, буде дiяти протягом 2017 року. 21. Розкриття iнформацiї щодо зв’язаних сторiн. У 

вiдповiдностi до вимог МСФЗ 24 «Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони» товариство розкриває 

iнформацiю щодо операцiй i сальдо заборгованостi мiж товариством та зв'язаними сторонами. До 

зв'язаних сторiн Товариство вiдносить: - юридичних осiб, якi контролюють Товариство (наприклад, 

материнська компанiя); - юридичних та фiзичних осiб, якi мають таку частку в Товариствi, яка надає 

їм змогу суттєво впливати на дiяльнiсть Товариства (вважається, що часткою в компанiї, яка дає 

змогу суттєво впливати на дiяльнiсть Товариства, є частка в розмiрi, що перевищує 50% статутного 

капiталу товариства); - юридичних осiб, якi є дочiрнiми або асоцiйованими пiдприємствами для 

Товариства; - юридичних осiб, якi є спiльним пiдприємством, в якому Товариство є контролюючим 

учасником; - фiзичних осiб – членiв провiдного управлiнського персоналу Товариства; - близьких 

родичiв фiзичних осiб, якi мають частку в Товариствi, яка надає їм змогу суттєво впливати на 

дiяльнiсть Товариства, та членiв провiдного управлiнського персоналу Товариства. Доходи та 

витрати за операцiями зi зв’язаними сторонами за звiтний перiод: Найменування статтi Найбiльшi 

учасники (акцiонери) Компанiї пiд спiльним контролем Провiдний управлiнський персонал Дочiрнi 

та асоцiйованi компанiї Iншi зв’язанi сторони Доходи вiд реалiзацiї продукцiї, (товарiв, робiт, 

послуг) - - - 390 769 - Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, (товарiв, робiт, послуг) - - - 269 797 - Iншi 

операцiйнi доходи - - - 20 102 - Дивiденди отриманi - - - 12 761 - Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi 

витрати - - - 25 863 - Доходи та витрати за операцiями зi зв’язаними сторонами за попереднiй перiод: 

Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) Компанiї пiд спiльним контролем Провiдний 

управлiн-ський персонал Дочiрнi та асоцiйованi компанiї Iншi зв’язанi сторони Доходи вiд 

реалiзацiї продукцiї, (товарiв, робiт, послуг) - - - 393 983 - Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, 

(товарiв, робiт, послуг) - - - 319 688 - Iншi операцiйнi доходи - - - 142 766 - Дивiденди отриманi - - - 

1 245 - Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - - 11 057 - 22. Умовнi активи та зобов’язання. 

Станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2016 року Товариство не визнавало умовних активiв та 

умовних зобов’язань, iнформацiя про яких повинна розкриватися в фiнансовiй звiтностi, вiдповiдно 

до МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи». 23. Операцiї з iнструментами 

власного капiталу. Протягом 2016 року Товариство не здiйснювало операцiй з iнструментами 

власного капiталу. Протягом 2016 року Товариство не призначало фiнансовi iнструменти 

iнструментами хеджування та не оформлювало документацiю про цiлi управлiння ризиком i 

стратегiю хеджування. 24. Iнформацiя про виконання значних правочинiв. Значнi правочини, тобто 

правочини (крiм правочинiв з розмiщення Товариством власних акцiй), учиненi Товариством, якщо 

ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є їх предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi 

активiв Товариства станом на 01.01.2016 року, здiйсненi вiдповiдно до Закону України «Про 

акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI та Статуту Товариства. 25. Iнформацiя про 

вчинення Товариством правочинiв в яких є заiнтересованiсть. Протягом 2016 року Товариство не 

здiйснювало правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, вiдповiдно до статтi 71 Закону 

України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI. 26. Iнформацiя про корпоративне 

управлiння, у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-

VI. Корпоративне управлiння Товариством – це система вiдносин, яка визначає правила та 

процедури прийняття рiшень щодо дiяльностi Товариства та здiйснення контролю, а також розподiл 

прав i обов’язкiв мiж органами Товариства та його учасниками стосовно управлiння ним. Система 

корпоративного управлiння АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» має наступну 

структуру: 1. Загальнi збори – Вищий орган Товариства. 2. Наглядова рада – орган, який здiйснює 

захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та 



Положенням «Про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства «УКРАЇНСЬКА 

АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ», контролює та регулює дiяльнiсть Голови правлiння Товариства. 

3. Голова правлiння – одноосiбний виконавчий орган Товариства, який в межах компетенцiї, 

визначеної законодавством та Статутом, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. 4. 

Ревiзiйна комiсiя Товариства – орган Товариства, який в межах компетенцiї, визначеної 

законодавством, Статутом та Положенням «Про Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного 

товариства «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ», здiйснює перевiрку господарської 

дiяльностi Товариства. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 21.04.2016 року) були 

затвердженi наступнi документи, що регламентують функцiонування системи корпоративного 

управлiння АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ»: - Положення про Наглядову 

раду; Наглядова рада АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» згiдно зi Статутом 

Товариства складається з п’яти членiв, якi обираються загальними зборами з числа фiзичних осiб, 

якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Голова та секретар Наглядової ради обираються членами 

Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. 

Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову чи Секретаря Наглядової ради. Голова 

Наглядової ради може бути обраний Загальними зборами акцiонерiв. Функцiонування Наглядової 

ради регламентується Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. До виключної 

компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, а також 

переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме: 1) затвердження в межах 

своєї компетенцiї положень, розпоряджень/наказiв, якими регулюються питання, пов'язанi з 

дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного 

Загальних Зборiв Акцiонерiв; затвердження повiдомлення про проведення Загальних Зборiв 

Акцiонерiв; прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту 

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; 3) прийняття рiшення про проведення Рiчних та 

Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених 

чинним законодавством України; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених 

Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм 

акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках та порядку, передбаченому чинним 

законодавством України; 8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звiльнення) 

Голови та членiв Правлiння Товариства; призначення Голови та членiв Правлiння у разi настання 

обставин, передбачених Статутом; прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та членiв 

Правлiння вiд роботи з пiдстав, передбачених трудовим законодавством України; обрання особи, 

яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови та/або члена Правлiння; 9) затвердження умов 

контрактiв з Головою та членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, 

визначення особи, уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства контракти (трудовi договори) з 

Головою та членами Правлiння; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, 

встановлених чинним законодавством України; 11) обрання аудитора Товариства та визначення 

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 12) визначення 

дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати 

дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Статутом; 13) визначення дати складення 

перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв Акцiонерiв та 

мають право на участь у Загальних Зборах Акцiонерiв; 14) вирiшення питань, вiднесених до 

компетенцiї Наглядової Ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, 

видiлу або перетворення Товариства; 15) затвердження грошової оцiнки майна, що вноситься в 

рахунок оплати акцiй; 16) 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; 17) 

визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 18) 

прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства (суб’єкта оцiночної дiяльностi) та 



затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

19) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi 

послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її 

послуг; 20) надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного 

законодавства України; 21) прийняття рiшення про використання Резервного капiталу Товариства 

та контроль використання Резервного капiталу Товариства; 22) 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; 23) надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, якщо 

ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить або перевищує 10 (десять) 

вiдсоткiв, але в будь-якому випадку не перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв 

Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 24) надання згоди на 

вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, у випадках передбачених чинним 

законодавством України; 25) прийняття без обмежень iнших рiшень та здiйснення без обмежень 

iнших дiй щодо представництва iнтересiв Акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних Зборiв 

Акцiонерiв; 26) прийняття рiшення про утворення комiтетiв Наглядової Ради, обрання 

корпоративного секретаря; 27) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану 

подiлу (видiлу, перетворення) Товариства, пiдготовка для Акцiонерiв пояснень до них; 28) 

вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно з 

Статутом. Наглядовою радою АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» не створено 

жодного комiтету. Протягом 2016 року Наглядова рада провела 7 засiдань. Винагорода членам 

Наглядової ради не виплачується. Виконавчий орган Товариства Виконавчим органом Товариства, 

який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є Правлiння. Роботою Правлiння керує 

Голова Правлiння. До складу Правлiння входять Голова Правлiння та члени Правлiння, якi 

обираються Наглядовою Радою Товариства. Кiлькiсний та персональний склад Правлiння 

визначається Наглядовою Радою Товариства. Голова Правлiння Товариства обирається Наглядовою 

Радою Товариства строком на 4 (чотири) роки, якщо iнший строк не визначений таким рiшенням. 

Голова Правлiння Товариства вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до 

рiшень Правлiння Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини 

вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов’язковi для виконання всiма 

працiвниками Товариства. Голова Правлiння має право першого пiдпису на фiнансових та iнших 

документах Товариства. Голова Правлiння Товариства: 1) очолює Правлiння, органiзовує його 

роботу, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань; 2) органiзовує виконання рiшень 

Загальних зборiв, Наглядової Ради Товариства, Правлiння, та вживає заходiв щодо дiяльностi 

Товариства, у тому числi за консультативно-дорадчими рекомендацiями Почесного Президента 

Товариства; 3) несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на нього обов'язкiв, 

розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння, керiвниками структурних пiдроздiлiв i визначає їх 

повноваження, може делегувати додатковi повноваження, якi входять до його компетенцiї, окремим 

членам Правлiння, а також керiвникам структурних пiдроздiлiв Товариства, фiлiй, представництв. 

На вимогу органiв Товариства та посадових осiб Товариства Голова Правлiння зобов’язаний надати 

можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства у межах, необхiдних для 

виконання їх функцiй, передбачених Статутом; 4) приймає на роботу та звiльняє з роботи 

працiвникiв Товариства у межах затвердженого штатного розпису, застосовує до них заходи 

заохочення i накладає стягнення. Голова Правлiння має право призначати Заступникiв Голови 

Правлiння, що не є членами Правлiння, з покладенням на них виконання окремих органiзацiйно-

розпорядчих функцiй без права дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi. Ревiзiйна Комiсiя є 

органом Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. Контроль за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства може включати (але, не обмежуючись цим) 

перевiрку: 1) фiнансової документацiї, яку веде Товариство; у тому числi достовiрностi даних, якi 

мiстяться у рiчнiй або квартальнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 2) дотримання Головою та 



членами Правлiння або iншою особою, на яку тимчасово покладено виконання обов’язкiв 

Голови/члена Правлiння, наданих йому/їй повноважень щодо розпорядження майном Товариства, 

укладення договорiв, проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства та здiйснення iнших 

дiй, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства; 3) дотримання Правлiнням при здiйсненнi 

адмiнiстративно-господарських та органiзацiйно-розпорядчих функцiй нормативiв та правил, 

встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрiшнiми документами 

Товариства; 4) своєчасностi та правильностi здiйснення розрахункiв за зобов’язаннями Товариства; 

своєчасностi та правильностi вiдображення у бухгалтерському облiку господарських операцiй; 5) 

правильностi нарахування та виплати дивiдендiв; 6) дотримання порядку оплати акцiй; 7) 

використання коштiв Резервного та iнших фондiв Товариства; 8) фiнансовий стан Товариства, 

включаючи, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та 

позичкових коштiв; 9) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо 

облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам. Завдання Ревiзiйної Комiсiї полягає у 

проведеннi щорiчної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 

фiнансового року (планова перевiрка). Висновок Ревiзiйної Комiсiї за пiдсумками такої перевiрки 

повинен мiстити iнформацiю, передбачену чинним законодавством України. Про результати 

щорiчної перевiрки Ревiзiйна комiсiя звiтує перед Загальними Зборами Акцiонерiв. Завдання 

Ревiзiйної Комiсiї також полягає у проведеннi спецiальних перевiрок фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства або на визначений перiод. Порядок роботи Ревiзiйної Комiсiї встановлюється 

цим Статутом або рiшенням Загальних Зборiв Акцiонерiв та Положенням про Ревiзiйну Комiсiю 

Товариства. Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами в кiлькостi 2 (двох) осiб строком на 

3 (три) роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних 

осiб ? акцiонерiв. Обрання Ревiзiйної комiсiї здiйснюється шляхом кумулятивного голосування у 

порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Протягом 2016 року Ревiзiйна комiсiя 

провела 1 перевiрку та 2 засiдання. 27. Служба внутрiшнього аудиту. Системою корпоративного 

управлiння Товариства не передбачено створення служби внутрiшнього аудиту, а також посади 

внутрiшнього аудитора. 28. Iнформацiя про випадки виявленого шахрайства. Протягом 2016 року 

системою корпоративного управлiння Товариства не було виявлено фактiв шахрайства нi з боку 

працiвникiв Товариства, нi з боку управлiнського та найвищого персоналу Товариства, нi з боку 

третiх осiб. 29. Управлiння капiталом та ризики. Операцiйний ризик – це ризик, що виникає 

внаслiдок людських, технiчних i технологiчних помилок. Операцiйний ризик пов’язаний з 

функцiонуванням галузi економiки, фiнансовими ринками, забезпеченням сировиною, ринками 

збуту, iнтенсивнiстю конкуренцiї. Операцiйний ризик включає в себе також ризик змiн у 

нормативно-правовому регулюваннi. АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» веде 

основну дiяльнiсть у сферi автомобiльної галузi. Протягом 2016 року функцiонування цiєї галузi 

економiки зазнало значних негативних тенденцiй та коливань у зв’язку iз наявнiстю полiтичної 

нестабiльностi, падiнням економiки, втратою зовнiшнього ( росiйського) ринку збуту та 

зменшенням внутрiшнього ринку. Станом на 31 грудня 2016 року, у зв’язку з полiтичною та 

економiчною кризою, кiлькiсть операцiйного ризику значна, якiсть управлiння потребує 

вдосконалення, сукупний ризик високий, напрям ризику зростає. Пiд валютним ризиком 

Товариство розумiє наявний або потенцiйний ризик для прибутку i капiталу, який виникає внаслiдок 

несприятливої змiни обмiнних валютних курсiв. Станом на 31 грудня 2016 року кiлькiсть валютного 

ризику висока, якiсть управлiння потребує вдосконалення, сукупний ризик високий, напрям ризику 

зростає. Юридичний ризик — це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який 

виникає через порушення або недотримання Товариством вимог законiв, нормативно-правових 

актiв, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливiсть двозначного 

тлумачення встановлених законiв або правил. На сьогоднiшнiй день в Українi iснує комерцiйне i, 

особливо, податкове законодавство, положення якого допускають рiзну iнтерпретацiю. Крiм того, 

встановилася практика, коли податковi органи на свiй власний розсуд приймають рiшення, у той 

час як нормативна база для такого рiшення є недостатньою. Всi цi умови призводять до виникнення 

юридичного ризику, який може в майбутньому призвести до сплати штрафних санкцiй та 

адмiнiстративних стягнень. Протягом 2016 року не було випадкiв невiдповiдностi дiяльностi 

Товариства вимогам регулятивних органiв, яка могла б суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть в 



разi її наявностi. Станом на 31 грудня 2016 року сукупний юридичний ризик помiрний, напрям 

ризику зростає. Ризик репутацiї – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, 

який виникає через несприятливе сприймання iмiджу Товариства клiєнтами, контрагентами, 

акцiонерами або регулятивними органами. Станом на 31.12.2016 року сукупний ризик репутацiї 

низький, напрям ризику стабiльний. Стратегiчний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для 

надходжень та капiталу, який виникає через неправильнi управлiнськi рiшення, неналежну 

реалiзацiю рiшень i неадекватне реагування на змiни в бiзнес-середовищi. Станом на 31.12.2016 

року сукупний стратегiчний ризик помiрний, напрям ризику зростає. Система оцiнювання та 

управлiння ризиками Товариства охоплює всi ризики притаманнi дiяльностi Товариства, забезпечує 

виявлення, вимiрювання та контроль кiлькостi ризикiв. Управлiння капiталом та ризиками 

передбачає наявнiсть послiдовних рiшень, процесiв, квалiфiкованого персоналу i систем контролю. 

Корпоративне управлiння забезпечує чесний та прозорий бiзнес, вiдповiдальнiсть та пiдзвiтнiсть 

усiх залучених до цього сторiн. 28. Подiї пiсля дати балансу. Подiї, iнформацiя про якi може 

вплинути на здатнiсть користувачiв фiнансової звiтностi робити вiдповiднi оцiнки та приймати 

рiшення, пiсля 31 грудня 2016 року не вiдбувались. Голова Правлiння О.М. Козiс Головний 

бухгалтер Т.А. Студенникова 


