
Титульний аркуш

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 
АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Голова Правлiння Васадзе Таріел Шакрович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 
особи емітента)

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

за              рік2020

I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

6. Адреса електронної пошти

03121566

вул. Велика Васильківська, 15/2, м. Київ, 01024

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

l.novikova@ukravto.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Акціонерне товариство

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

29.04.2021

№ 1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до 
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення 
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі 
здійснення оприлюднення)

Річну інформацію розміщено 
на  власному веб-сайті 
учасника фондового ринку

https://ukravto.ua/files/Legal%20information/UkrAVTO/rz2020.p
df

(URL-адреса сторінки)

29.04.2021

(дата)

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким 
затверджено річну інформацію, або дата та рішення 
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну 
інформацію емітента (за наявності)

рішення загальних зборів акціонерів, 12.04.2021, 
№12/04/2021-1

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до 
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або 
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
безпосередньо)

, д/н, д/н
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Зміст

1. Основні відомості про емітента. X

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агентство.

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

7. Судові справи емітента. X

8. Штрафні санкції щодо емітента.

9. Опис бізнесу. X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента 

та відсоток їх акцій (часток, паїв):

1) інформація про органи управління; X

2) інформація про посадових осіб емітента; X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента 

в разі їх звільнення;

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

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X

2) інформація про розвиток емітента; X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 

емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат 

емітента:

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо 

страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції 

хеджування;

X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків;

X

4) звіт про корпоративне управління:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством 

вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X

інформація про наглядову раду; X

інформація про виконавчий орган; X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X

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

емітента;

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X

повноваження посадових осіб емітента. X
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу 

та/або класу належних їм акцій.

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 

меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає 

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими 

акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною 

пороговому значенню пакета акцій.

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та 

обов'язків акціонерів (учасників).

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної 

пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

1) інформація про випуски акцій емітента; X

2) інформація про облігації емітента;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 

якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

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

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

статутного капіталу такого емітента.

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність 

отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за 

якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі.

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

3) інформація про зобов'язання емітента; X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів.

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість.

29. Річна фінансова звітність. X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової 

звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

X

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

цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

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

емітента, яка наявна в емітента.

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

здійснюють контроль над емітентом.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом 

звітного періоду.

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі 

іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних 

активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших 

активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають 

іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними 

договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу 

іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.(до звіту) X

Згідно з пунктом 5 глави 4 розділу ІІ Положення № 2826 приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних 

паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію 

відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III  Положення 2826, крім вимог підпунктів 4, 6, 

10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього пункту, в звязку з цим емітентом не заповнено наступну інформацію:

Інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;

Інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств);

Інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення;

Інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

Інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 

акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій;

Інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими 

здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);

Інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, 

існування яких створює заінтересованість;

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором 

(аудиторською фірмою);

Річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних 

паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

      Також не заповнено наступну інформацію:

Інформація про рейтингове агентство - в зв’язку з тим, що не проводилась рейтингова оцiнка Товариства або його 
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цiнних паперiв;

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - протягом звітного періоду Товариство не приймало 

участі у створенні юридичних осіб;

Штрафні санкції емітента – у звітному періоді органами державної влади штрафи не накладалися.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) (юридичні 

особи) - оскiльки юридичнi особи - засновники та/або учасники у емiтента вiдсутнi;

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

працівників емітента цінні папери (крім акцій) відсутні;

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від 

емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - відсутні будь-які 

обмеження;

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

– відсутні будь-які обмеження;

Інформація про осіб, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента (юридичні особи) – оскільки відсутні 

юридичні особи, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента;

Інформація про дивіденди – оскільки у попередньому та звітному періоді рішення загальних зборів про виплату 

дивідендів не приймалося, виплата не здійснювалася;

Процентні облігації, Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім 

іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН),  Інформація про похідні цінні папери - у зв'язку з 

тим, що процентні облiгацiї, похідні цінні папери та iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) емітентом не 

випускалися;

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду – в зв’язку з тим, що викуп (продаж) власних акцій 

протягом звітного періоду не здійснювався;

Інформація про собівартість реалізованої продукції та Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних 

видів продукції - емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість 

або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій), Інформація про зобов'язання емітента (за 

іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)), Інформація про зобов'язання емітента 

(за іпотечними цінними паперами ), Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права), Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН) – емітент не випускав іпотечних 

цінних паперів та ФОН;

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка 

наявна в емітента  - таких договорів не має.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють 

контроль над емітентом - таких договорів не має.

У формi "Iнформацiя про зобов’язання емiтента" не вказана iнформацiя про відсоткові 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.

Річна інформація емітента не була затверджена Наглядовою радою емітента у зв'язку з тим, що річна інформація 

затверджена Загальними зборами Товариства (рішення єдиного акціонера №12/04/2021-1 від 12.04.2021р.).
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ"

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення 

банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті

2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення 

банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

Публічне акціонерне товариство "КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ БАНК"

300614

Акціонерне товариство "Райффайзен Банк 

Аваль" у м.Києві

380805

3) IBAN

6) IBAN

UA763006140000026004500290176

UA583808050000000026004559157

70.10

45.20

45.31

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

4. Територія (область) м. Київ

АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ"

19.04.1994

94959270,00

2. Скорочене 

найменування (за 

наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

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

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 

належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 

капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного 

товариства та/або холдингової компанії

  7378. Середня кількість працівників (осіб)
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента:

ФІЛІЯ "ЛИБІДЬ-АВТО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

1) найменування

вул. ПАВЛІВСЬКА, буд. 28, м. Київ, Шевченківський р-н, 01135, УКРАЇНА2) місцезнаходження

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої 
фінансової та податкової звітності.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ "ЗІП-АВТО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

1) найменування

вул. НОВОПИРОГІВСЬКА, буд. 58, м. Київ, Голосіївський р-н, 03045, 
УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої 
фінансової та податкової звітності.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ "ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП" ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА 
КОРПОРАЦІЯ"

1) найменування

вул. СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, буд. 90, м. Київ, Голосіївський р-н, 03680, 
УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої 
фінансової та податкової звітності.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ "УНІВЕРСАЛ-АВТО" ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА 
КОРПОРАЦІЯ"

1) найменування

вул. ТУПОЛЄВА, буд. 19, м. Київ, Святошинський р-н, 04128, УКРАЇНА2) місцезнаходження

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої 
фінансової та податкової звітності.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ "СФЕРА-АВТО" ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА 
КОРПОРАЦІЯ"

1) найменування

вул. СУХОЯРСЬКА, буд. 20, м. Біла Церква, Київська область, 09171, 
УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої 
фінансової та податкової звітності.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента:

ФІЛІЯ "АВТОЦЕНТР НА СТОЛИЧНОМУ" ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА 
КОРПОРАЦІЯ"

1) найменування

вул. СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, буд. 90, м. Київ, Голосіївський р-н, 03045, 
УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої 
фінансової та податкової звітності.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ "БЛІЦ-АВТО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

1) найменування

вул. МУРМАНСЬКА, буд. 6, м. Київ, Деснянський р-н, 02094, УКРАЇНА2) місцезнаходження

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої 
фінансової та податкової звітності.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ "БРОВАРИ-АВТО" ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА 
КОРПОРАЦІЯ"

1) найменування

вул. ПЕРЕМОГИ, буд. 3, село Требухів, Броварський район, Київська 
область, 07454, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої 
фінансової та податкової звітності.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ФІЛІЯ "СОВ-АВТО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

1) найменування

вул. ТРАНШЕЙНА, буд. 1, м. Київ, Солом'янський р-н, 03069, УКРАЇНА2) місцезнаходження

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої 
фінансової та податкової звітності.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ФІЛІЯ "АВТОЦЕНТР НА ПЕЧЕРСЬКУ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

1) найменування

вул. БРАНОВИЦЬКОГО ІГОРЯ, буд. 4, м. Київ, Печерський район, 01042, 
УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої 
фінансової та податкової звітності.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента:

ФІЛІЯ "АВТОЦЕНТР НА ТЕРЕМКАХ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

1) найменування

пр-т АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, буд. 67, м. Київ, Голосіївський р-н, 
03187, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої 
фінансової та податкової звітності.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ФІЛІЯ "АВТОМОБІЛЬНИЙ ЦЕНТР КИЇВ" ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА 
КОРПОРАЦІЯ"

1) найменування

пр-т СТЕПАНА БАНДЕРИ, буд. 22, м. Київ, Оболонський р-н, 04074, 
УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої 
фінансової та податкової звітності.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ФІЛІЯ "РУБІЖ-АВТО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

1) найменування

вул. НОВОПИРОГІВСЬКА, буд. 56, м. Київ, Голосіївський р-н, 03045, 
УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої 
фінансової та податкової звітності.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ "ГРАНД АВТОМОТІВ" ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА 
КОРПОРАЦІЯ"

1) найменування

вул. СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, буд. 90, м. Київ, Голосіївський район, 03045, 
УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої 
фінансової та податкової звітності.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР"ЗАХІД-АВТО"

1) найменування

вул. ШЕВЧЕНКА, буд. 329, м. Львів, Львiвська область, 79069, УКРАЇНА2) місцезнаходження

3) опис: Є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої 
фінансової та податкової звітності.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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16. Судові справи емітента

№

з/п

Позовні вимогиНомер 

справи

Найменування

 суду

Позивач Відповідач Третя особа Стан 

розгляду 

1 72 3 4 5 6 8

1 Розірвання договору купівлі 

автомобіля, стягнення його 

вартості, збитків та моральної 

шкоди, сума позовної вимоги 3 

360 095,73 грн.

761/4599

3/16-ц

Шевченківськ

ий районний 

суд м. Києва

Черноволен

ко Ю.А.

АТ 

«Українська 

автомобільн

а 

корпорація»

д/н Закінчено 

підготовче 

засідання, 

призначено 

до судового 

розгляду 

справи по 

суті.

Опис: д/н

2 Скасування рішення та 

зобов'язання вчинити дії 

(порушення прав споживача та 

виконання умов договору)

757/6092

3/19-ц

756/6748/

16-ц (61-

31129ск1

8)

Печерський 

районний суд 

м. Києва

Кайдаш А.С. АТ 

«Українська 

автомобільн

а 

корпорація»

д/н Зупинено 

провадження 

у справі та 

призначено 

судову 

автотоварозна

вчу 

експертизу.

Опис: д/н
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18. Опис бізнесу

У 2020 році не відбувалось змін в організаційній структурі АТ «Українська автомобільна корпорація».

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Мета кадрової політики АТ «Української автомобільної корпорації» 2020 року - утримання та зміцнення 

ефективної команди, націленої на досягнення результату в умовах постійних змін.

Основні напрямки роботи з персоналом:

 -виробнича практика та професійна підготовка молодих фахівців;

 -навчання, підвищення кваліфікації та розвиток працівників;

 -відповідність кількісного та якісного складу персоналу з метою забезпечення ефективної діяльності 

підприємства в період постійних змін;

 -формування та створення діючого кадрового резерву;

 -розробка та впровадження мотиваційних програм персоналу з метою підвищення їх рівня залучення до 

бізнес - та виробничих процесів.

Середньооблікова чисельність працівників Корпорації в 2020 році склала -  727 осіб, зменшення у 

порівнянні з 2019 роком – на 49%. Кількість працівників, які працюють за сумісництвом - 60 осіб. 

Кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)  - 125 осіб.

Одним з пріоритетних напрямків кадрової політики Корпорації «УкрАвто» є професійна підготовка 

молоді та практика на виробництві.

Так, в рамках програм співробітництва зі спеціалізованими навчальними закладами в 2019-2020 

навчальному році була організована виробнича практика для 52 студентів на виробничій базі підприємств 

АТ «Українська автомобільна корпорація», метою якої була допомога студентам у виборі професії, 

спеціалізації і, відповідно, працевлаштування кращих випускників на підприємства Корпорації. В 

результаті співпраці були працевлаштовані 3 студенти, які успішно працюють та планують свою 

подальшу кар’єру.

Первинне навчання є невід’ємною частиною процесу адаптації персоналу в частині ознайомлення 

працівника з основними внутрішніми нормативними документами підприємства за основними напрямами 

діяльності: робочою книгою консультанта з продажу автомобілів, консультанта по роботі з клієнтами 

сервісу, процедурою організації сервісного процесу, процедурою реалізації запасних частин та 

нормативно-правовими актами законодавства України, що стосується роботи підприємства, з подальшою 

оцінкою рівня засвоєння відповідних знань та навичок для виконання посадових обов’язків на високому 

професійному рівні.

Завдяки існуючому внутрішньому ресурсу успішно пройшли навчання близько 112 осіб за профільними 

напрямами діяльності, що дало можливість ознайомитися з основними внутрішніми нормативними 

документами підприємства за основними напрямами діяльності: робочою книгою консультанта з продажу 

автомобілів, консультанта по роботі з клієнтами сервісу, процедурою організації сервісного процесу, 

процедурою реалізації запасних частин та нормативно-правовими актами законодавства України, що 

стосується роботи підприємства, з подальшою оцінкою рівня засвоєння відповідних знань та навичок для 

виконання посадових обов’язків на високому професійному рівні.

Крім цього, в рамках підвищення кваліфікації та професійного розвитку працівників, в 2020 році в 

навчальних центрах Корпорації пройшли навчання близько 250 осіб. При цьому було проведено 86 

навчальних заходів, таких як лекції, семінари, тренінги за наступними напрямами: знання товару та 

матеріально-технічної бази, спеціалізоване програмне забезпечення, навички роботи з клієнтами, навички 

ефективних продажів, побудова бізнес-процесів.

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 та забезпеченню безумовного 

виконання вимог санітарно протиепідемічного режиму в умовах пандемії, у 2020 році більшість заходів з 

розвитку та підвищення кваліфікації персоналу, проводилась в он-лайн форматі:

 -вебінари на онлайн-платформі;

 -відео уроки у Telegram та You Tube каналах з можливістю здійснення постійної комунікації та повторних 

переглядів відео-презентацій;

 -саморозвиток (самостійне вивчення теоритичної частини, та подальше виконання практичних завдань 

онлайн). 

 -оф-лайн тренінги з дотриманням та забезпеченням всіх заходів безпеки в умовах пандемії;

Важливе місце в системі мотивації відведено мотивації кваліфікованих працівників філій за напрямами 

сервіс та торгівля запасними частинами, в тому числі нематеріальній.

З метою визначення, визнання та нагородження кращого за професією було запроваджено та проводиться 

на щорічній основі конкурс «Кращий за професією». В 2020 році було проведено щорічний конкурс 

Інформація про чисельність працівників
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Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

АТ "Українська автомобільна корпорація" у 2020 році здійснювало бухгалтерський облік відповідно до 

вимог Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.99 № 996-ХІ, 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності, інших 

нормативних актів, а також Наказу №6 від 08.01.20р. «Про облікову політику підприємств, які входять в 

структуру АТ «Українська автомобільна Корпорація» на 2020 рік для програмного комплексу 

«1С:Бухгалтерія 8.3.»

 Для нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів застосовується прямолінійний 

метод нарахування амортизації. Амортизація нараховується щомісячно. Запаси при первісному визнанні 

обліковуються за собівартістю придбання. Вибуття запасів здійснюється за такими оцінками: матеріали, 

ПММ, запасні частини, товари в оптовій торгівлі, товари в роздрібній торгівлі – за собівартістю перших 

по надходженню (ФІФО); легкові, вантажні автомобілі, автобуси та мотоцикли – за методом 

ідентифікованої собівартості.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент: 

Дiяльнiсть АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" включає:  

- діяльність головних управлінь (хед-офісів)

- реалізацію легкових, комерційних, вантажних автомобілів, автобусів;

- всi види автосервiсних послуг по технiчному обслуговуванню та ремонту автомобілів, у тому числі 

гарантійний ремонт;  

- дiагностику та iнструментальний контроль транспортних засобів; 

- встановлення додаткового обладнання; 

- відновлювальний ремонт;

- реалізацію запасних частин, мастил,  спец. рідин,  додаткового обладнання, аксесуарів та автоматеріалів; 

- реалізацію агрегатів, матеріалів, обладнання.

Основні ринки збуту та основних клієнтів - основними ринками збуту є Київ та Київська область, а також 

обласнi центри України. Основними клiєнтами є фiзичнi та юридичнi особи.

Канали збуту й методи продажу,  які використовує емітент: в частині послуг сервісу - АТ "Українська 

автомобільна корпорація" в своїй роботi використовує дилерськi пiдприємства, якi здiйснюють реалiзацiю 

послуг по ремонту та технічному обслуговуванню автомобілів, в частині запасних частин  та в частині 

автомобілів використовує дворівневий канал збуту:  

1. Дистриб’юторські компанії, як офіційні представники торговельної марки (бренду);  

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Опис обраної облікової політики

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

«Кращий консультант з торгівля запасними частинами» в режимі он-лайн, але без погіршення якості 

проведення та визначення найкращого! 

Всі програми мотивації працівників направлені на підвищення ефективності і результатів роботи, а також 

поліпшення якості послуг сервісу, які надаються клієнтам.

Також, зазначимо, що у 23% працівників в АТ «Українська автомобільна корпорація» стаж роботи 

перевищує 10 років, що надає право зробити висновок, про:

 -правильно вибрану політику по відношенню до персоналу з боку Корпорації як роботодавця;

 -високий рівень лояльності персоналу по відношенню до роботодавця;

 -високий рівень потенціалу команди та здібностей передавати знання, вміння та навички молодому 

поколінню.

Фонд оплати працi за 2020 рiк: 240 903 тис. грн. 

Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: за 

2020 рiк фонд оплати працi зменшився на 68 506 тис. грн. вiдносно 2019 року.

Емітент не належить до жодних об'єднань будь-яких підприємств.

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

Емітент не проводить ніякої спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 

підприємствами, установами
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2. Дилерськi пiдприємства, фiлiали, якi здiйснюють реалiзацiю автомобiлiв, запасних частин та аксесуарiв 

вiд iменi Дистриб'юторської компанiї.  

Методи продажу: прямi продажі через інтернет-магазин та роздрібну і торговельно-сервісну мережу АТ 

"Українська автомобiльна корпорацiя" споживачам. 

Залежність від сезонних змін:

- в частині послуг сервісу: ринок автосервiсних послуг суттєво залежить вiд сезонних змiн (сезоннi 

коливання до 20-25%, якщо рахувати  від середньомісячного за останні декілька років).  

- в частині реалізації запасних частин: торгівля запасними частинами є сезонно залежною, вважаючи на 

можливість відтермінування ремонту транспортного засобу та планування такого ремонту в часі. 

Спостерігається спад продажів у травні (значна кількість святкових днів), у серпні (пік сезону відпусток), 

напередодні і впродовж новорічних та  різдвяних свят. 

- в частині реалізації автомобілів: автомобільному ринку України притаманна сезонність продажу. 

Взимку продажі нижчі, а з весни до осені більші.  Зростання починається в березні - квітні, часткове 

зниження продажів у травні, знову приріст попиту в липні-вересні, жовтень - невеликий спад, що 

змінюється на зростання в листопаді-грудні. Безпосередній вплив на сезонність продажів мають політичні 

та економічні фактори в країні (вибори, коливання курсів валют, цін на паливо, зміни в законодавстві та 

інформації про можливі зміни цін в ЗМІ).

 

Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг:

- в частині послуг сервісу: потреба в послугах автосервісу є прямо пропорційною до кількості 

автомобілів, що експлуатується. Необхідність високотехнологічних станцій технічного обслуговування з 

сучасним обладнанням та технологіями прямо пропорційна постійно зростаючому рівню технологічності 

авто. Таким чином існування та розвиток автосервісних послуг є перспективним. 

- в частині запасних частин: потреба в вузлах, запчастинах та матеріалах до автомобілів є пропорційною 

до кількості автомобілів, що експлуатується. Наявність високотехнологічного виробництва та обладнання 

станцій технічного обслуговування з сучасним устаткуванням та технологіями, може покрити потребу у 

зростаючому попиті на обслуговування та ремонт автомобілів, і відповідно, до покупки запчастин.  

Відповідно, розширення асортименту брендів запасних частин, автотоварів, мастил, додаткового 

обладнання та надання різноманітних пропозицій по запасним частинам та автотоварам у різних цінових 

сегментах (особливо бюджетному), що є особливо актуальним на ринку зі стрімко зростаючою кількістю 

автомобілів, що знаходяться поза межами гарантійного терміну. Крім того, зі скороченням продажу 

автомобілів, автомобільний парк значно старішає, що впливає на його потребах до ремонту та запасних 

частинах. Таким чином, розвиток торгівлі запчастинами та автоматеріалами є перспективним як у 

 короткостроковому періоді, так і у довгостроковому. 

- в частині автомобілів: об’єм та перспективи розвитку авто виробництва в Україні залежать від 

законодавчої бази, в тому числі впровадження державних цільових програм розвитку 

автомобілебудування, наявність сприятливого інвестиційного клімату, соціально-економічних та 

політичних факторів в країні. 

 Загальний автомобільний ринок нових авто за підсумками 2020 року зменшився на 3,5% порівняно із 

2019 роком та склав 98 986  авто.   В той же час ринок імпорту автотехніки з пробігом зменшився на 15% 

порівняно з 2019 роком (401 334 шт.). На 5,7% порівняно з 2019 роком зменшилися внутрішні 

перепродажі і склали 912 тис. продажів. 

Основним фактором є падіння економіки внаслідок пандемії коронавірусу і введення карантинних 

обмежень. За оцінкою економістів, втрати української економіки в 2020 році - 4,6-5,5%. Це - найгірший 

показник за останні п'ять років. 

Падіння економіки, жорсткі карантинні заходи, зупинка бізнес-діяльності, ослаблення національної 

валюти істотно вплинули на ринок нових автомобілів в 2020 р. Зокрема, в березні-квітні на період 

карантину була зупинена вся торгова діяльність, зачинені автосалони і зупинена робота сервісних центрів 

МВС. У травні карантинні обмеження були пом'якшені, але протягом усього року дія адаптивного 

карантину продовжувалася.

У структурі сукупного авторинку новий автотранспорт займає лише 7%. Причиною цього є вкрай низька 

споживча активність на ринку нових авто, що склалася ще до пандемії COVID-19, викликана як падінням 

купівельної спроможності населення, орієнтованого на сегмент недорогих автомобілів, так і політикою 

лібералізації імпорту техніки, що була у використанні, яка кардинально змінила структуру попиту на 

авторинку України.

Основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності 
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та розширення виробництва та ринків збуту:

-Політичні ризики (політична нестабільність, девальвацiя нацiональної валюти, зростання цін на газ та 

нафтопродукти, зниження купiвельної спроможностi громадян, високi темпи iнфляцiї, безробiття); 

-Нормативні ризики (зниження або збільшення мита, акцизу на iмпортованi новi готовi автомобiлi, та 

вживанi автомобiлi); 

-Ризик конкурентного середовища (змiна кон'юнктури ринку; зміна цінового позиціонування)

Заходи по зменшенню та можливому нiвелюванню ризикiв:

-Розширення продуктового портфелю, впровадження системи лояльностi, оптимiзацiя витрат на 

виробництво; оптимізація схем постачання, освоєння нових сегментів ринку (обслуговування автомобілів 

різних брендів).

-Робота по контролю за показниками складу (обертаємостi товарів, рівень низьколіквідного товару), 

формування асортименту запасних частин та автотоварів, що відповідає потребі ринку,  контроль за 

ціноутворенням та конкурентним рівнем ціни, постійний моніторинг активності конкурентів на ринку 

України, посилення контролю за ввезенням продукції на територію України, оптимізація витратних 

частин та удосконалення внутрішніх бiзнес-процесiв.  

Інформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень 

впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на ринку: 

Послуги з технiчного обслуговування легкового автотранспорту мають стабільний попит. Таким чином 

останні роки галузь має стрімкий розвиток. Факторами, що сповільнюють бажаний рівень розвитку є 

необхідність суттєвих капіталовкладень у сучасні технологіі, суттєвий проміжок часу для окупності 

вкладених коштів. 

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. 

Інформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень 

впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на ринку.

В 2020 році ринок нових легкових авто скоротився на 3,4% до 85 450 oд.

Реалізація нових комерційних автомобілів збільшилася на 3,7%, зафіксувавши продажі у 2020 році в 

кількості 9 052 автомобілів (2019 рік – 8 728 од.). 

Підсумки реалізації вантажної техніки (від 3,6 т) у країні склали – 3 455 од., що на 18% нижче показника 

2019 року (4 227 одиниць), на ринку автобусів теж відбулося падіння на 10,5% до 1 029 шт. Сукупний 

ринок нової автомобільної техніки – 98 986 авто, що на 3,5% менше 2019 року (102 542 од.). 

Автомобільна галузь, не зважаючи на несприятливе економічне становище, є досить динамічною, про що 

свідчить виведення в 2020 році на ринок близько 50 новинок легкових та комерційних автомобілів. 

Одним із трендів розвитку автомобільних технологій в світі є використання гібридних і електричних 

двигунів. В 2020 році реєстрації електромобілів збільшилися на 10%, склавши 641 од. проти 584 од. 2019 

року.

Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента: в частині послуг 

сервісу спостерiгається доволi високий рiвень конкуренцiї. Якщо взяти до уваги данi стосовно ємностi 

ринку автосервiсних послуг, то частка, що її займає АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", за 

результатами 2020 року, складає не більше 4,7%. Стосовно ринку запасних частин - спостерігається 

високий рівень конкуренції в даному сегменті. Якщо взяти до уваги дані стосовно ємності ринку запасних 

частин та матерiалiв, то частка, що займає АТ "Українська автомобільна корпорація" за результатами 

2020 року не перевищує 7%. У 2020 році залишається сталою тенденція останніх років до підвищення 

частки запасних частин  низької якості виробництва КНР, що пропонуються у бюджетному ціновому 

сегменті. В частині автомобілів: Конкуренція в галузі характеризується високою активністю i 

відрізняється вкрай чутливою реакцією на зміну цінової пропозиції. Ціна виступає вирішальним 

фактором придбання автомобілів. Також важливими факторами є імідж бренду, комплектація автомобіля, 

експлуатаційні характеристики, дизайн тощо. Основними конкурентами продуктовому портфелю АТ 

"Українська автомобільна корпорація" є автовиробники з Німеччини, Південної Кореї, Китаю, Японії, 

Франції, Росії.   Автомобільна продукція АТ "Українська автомобільна корпорація" відповідає всім 

необхідним поточним вимогам ринку i споживачів: конкурентний рівень цін; сучасний дизайн; якість 
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продукції; великий вибір та різноманітність модифікацій; використання сучасних технічних інновацій; 

розгалужена торгiвельно-сервiсна мережа; відповідність усім екологічним i технічним стандартам.  

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків 

в загальному об'ємі постачання  - в частині запасних частин: Daimler AG, General Motors, Toyota, Mobis 

Parts Europe.

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

засобів, що була проведена Міжнародною юридичною компанією «СОЛОМОН-ГРУП» станом на 

01.01.2007 року, як  доцільну собівартість основних засобів та на дату переходу на МСФЗ визнала 

переоцінену вартість історичною.

Подальша оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація 

та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

Витрати на поточний ремонт і обслуговування відносяться на витрати у міру здійснення. Вартість заміни 

значних компонентів основних засобів капіталізується, а компоненти, які були замінені, списуються.

На кожну звітну дату керівництво оцінює наявність ознак зменшення корисності основних засобів. Якщо 

такі ознаки зменшення корисності існують, керівництво переглядає балансову вартість своїх активів у 

відповідності до МСБЗ 36 «Зменшення корисності активів». 

Фінансові інвестиції, доступні для продажу, представлені акціями та частками у статутному капіталі, що 

не мають котирувань на активному ринку. Інвестиції відображені в балансі Товариства за справедливою 

вартістю. Протягом 2020 року збиток від зменшення корисності фінансовий інвестицій, доступних для 

продажу, не визнавався.

Довгострокові фінансові інвестиції в дочірні та асоційовані компанії відображені за справедливою 

вартістю. 

Станом на 31 грудня 2020 року Товариство не мало фінансових інвестицій, заставлених як забезпечення 

зобов’язань.

За 2020 рiк було придбано капітальних інвестицій на суму  280 146 тис. грн., з них: 

- капітальне будівництво – 35 192 тис. грн.; 

- придбання та виготовлення основних засобів та НМНА – 232 281 тис. грн.; 

- придбання нематеріальних активів – 12 673 тис. грн; 

Вибуло за рік (введено в експлуатацію та на модернізацію, реалізовано) на суму – 511 560 тис. грн., з них: 

- капітальне будівництво – 52 025 тис. грн.; 

- основні засоби та НМНА – 427 807 тис. грн.; 

- нематеріальні активи – 7 730 тис. грн; 

- модернізація основних засобів та НМНА – 11 348 тис. грн., 

- модернізація нематеріальних активів – 12 650 тис. грн.

Резерви по капітальним інвестиціям нараховувались в 2020 році – 7 384 тис. грн., використовувались – 

124 тис. грн.

Станом на 31.12.2020 року незавершені капітальні інвестиції складають 46 792 тис. грн. Витрати на 

фінансування інвестиції здійснювалась за рахунок власних оборотних коштів.

Глобальний вплив, який має пандемія COVID-19 майже на всі сфери життя людини, важко переоцінити. 

Зміни у патернах поведінки споживача, пов’язані з ризиками й карантинними обмеженнями у 2020 році, 

як-от закриття кордонів, нові правила ведення бізнесу, навчання, проведення дозвілля, контроль стану 

свого здоров’я, комунікації, не могли не позначитися на очікуваннях клієнтів від взаємодії з бізнесом у 

нових реаліях. 

АТ «Українська автомобільна корпорація» шукала нові рішення для стимулювання адаптації до цифрових 

технологій своїх клієнтів, переорієнтувалася на надання послуг в дистанційному та цифровому форматах.

Поширення коронавірусу та, як наслідок, локдаун та подальші обмеження, внесли значні зміни у звичні 

бізнес-процеси, оскільки клієнти змінили стереотипи поведінки й алгоритми власних дій, почали 

активніше користуватися онлайн-сервісами та е-комерс. Аби оперативно пристосуватися до нових реалій 

та залишатися надійним партнером та головним джерелом товарів, сервісних послуг та актуальної 

інформації для сотень тисяч клієнтів, які обрали співпрацю саме з УкрАВТО, Корпорація реалізувала ряд 

важливих рішень та проектів. Зазнали трансформації усі бізнес-процеси  і, враховуючи ситуацію, були 

широко застосовані нові для Корпорації алгоритми роботи – онлайн-продажі та онлайн-презентації. 

Успішність АТ «Українська автомобільна корпорація», як і більшості підприємств України, залежить від 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
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загального добробуту, та купівельної спроможності населення. В останні роки добробут та купівельна 

спроможність населення України зменшилися в рази, що й знаходить своє відображення на показниках 

господарської діяльності підприємства.

Нестабільна політична ситуація в Україні обмежує розміри міжнародних інвестицій та залучення 

стратегічних партнерів до розвитку існуючих, створення супутніх сфер бізнесу АТ «Українська 

автомобільна корпорація».

Щодо ступеню залежності від законодавчих або економічних обмежень повідомляємо, що АТ 

«Українська автомобільна корпорація» зобов’язана дотримуватися будь-яких законодавчих або 

економічних обмежень, які можуть бути введені державними органами, тому ступінь залежності є 

високим.

1. Валюта балансу АТ "Українська автомобільна корпорація" станом на 31.12.2020р. становить 4 926 648 

тис. грн. 

2. Статутний капітал на 31.12.2020р. складає 94 959 тис. грн., який повністю сплачений. 

3. Інший додатковий капітал на дату Балансу відсутній. 

4. Резервний капітал складає 33 744,0 тис. грн. 

5. Вилучений капітал склав – 0

6. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2020р. складає 1 777 246 тис. грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

На кiнець звiтнього перiоду не виконаних договорiв немає.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

В звiтному перiодi не проводились.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

д/н

Інша інформація

Перспективні плани розвитку емітента:

1. Вдосконалення якості торгiвельно-сервiсної мережі АТ "Українська автомобільна корпорація";  

2. Підвищення рівня задоволеності клієнтів продукцією та послугами АТ "Українська автомобільна 

корпорація";  

3. Додаткове залучення i використання кваліфікованого персоналу в роботі;  

4. Використання нових інноваційних технологій у виробництві i реалізації автомобілів;  

5. Розширення ринків збуту в країни СНД,  Африки та Близького Сходу;  

6. Розширення товарного портфелю АТ "Українська автомобільна корпорація" за рахунок залучення 

нових партнерів зі спільного виробництва продукції для галузі;  

7. Пошук, впровадження i розвиток нових проектів у всіх сегментах українського ринку.  

Стратегія подальшої діяльності емітента на 2021 рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, 

поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в 

майбутньому):  

Основні напрями розвитку діяльності на 2021 рік: 

1.Оптимізація діяльності дистриб’юторських компаній та дилерської мережі для збереження провідних 

позицій по реалізації автомобілів.

2.Підвищити ринкову частку продукції АТ "Українська автомобільна корпорація" на експортних ринках 

за рахунок розширення існуючих та пошуку нових експортних ринків.

3. Забезпечити виконання реалізації легкових автомобілів, комерційної техніки та автобусів в обсязі 21 

435 автомобілів за 2021 рік на внутрішньому ринку.

4. Забезпечити реалізацію сервісних послуг у 2021 році в сумі 113 168 тис. грн.

5. Досягти обсягу продажу запчастин, мастил, спец рідини, додаткового обладнання та матеріалів до 

автомобілів в розміри 1 342 млн. грн (без ПДВ).

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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IV. Інформація про органи управління

Орган управління Структура Персональний склад

Загальні Збори 

Акціонерів

Акціонери згідно реєстру власників 

іменних цінних паперів

Акціонери згідно реєстру власників іменних 

цінних паперів

Наглядова Рада Голова Наглядової Ради;

Секретар Наглядової Ради;

Член Наглядової Ради;

комітети у складі Наглядової Ради не 

створювались.

Голова Наглядової Ради – Васадзе Вахтанг 

Таріелович; 

Член Наглядової Ради – Васадзе Ніна Таріелівна;

Секретар Наглядової Ради – Сенюта Ігор 

Васильович.
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Виконавчий орган - 

Правління

Голова Правління;

Члени Правління.

Голова Правління - Васадзе Таріел Шакрович;

Перший Заступник Голови Правління - Козіс 

Олександр Миколайович;

Члени Правління-Заступники Голови Правління:

Бей Наталія Олександрівна;

Макаренко Сергій Олександрович;

Шарвадзе Наталія Зауріївна;

Мохна Єгор Григорович;

Лазарєв Антон Олександрович.
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Посада Прізвище, ім’я, по 

батькові

Рік 

народ-

ження

Стаж 

роботи 

(років)

Найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної 

особи та посада, яку займав

Освіта

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

V. Інформація про посадових осіб емітента

№

з/п

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено)

2 3 4 6 751 8

1979 20 АТ "Українська автомобільна корпорація", 

03121566, Заступник Голови Правління

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.  

Зміни по посадовій особі у звітному періоді:

- на підставі рiшення Наглядової Ради Товариства (протокол № 07/04/2020-1 від 07.04.2020 р.) припинено повноваження Васадзе В.Т. як члена Правління - Заступника Голови 

Правління;

- на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів від 8 квітня 2020 року Васадзе В.Т. було обрано членом Наглядової Ради на строк 3 (три) роки. 

- на підставі рiшення Наглядової Ради Товариства (протокол № 08/04/2020-1 від 08.04.2020 р.) Васадзе В.Т. було обрано Головою Наглядової Ради.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж роботи (рокiв) - 20. Перелік попередніх посад:  Заступник Голови 

Правління.

Представник акціонера.

Вища. Київський 

нацiональний унiверситет 

iм. Шевченка, 

спецiальнiсть: мiжнароднi 

економiчнi вiдносини

Васадзе Вахтанг 

Тарiелович

Голова Наглядової ради1 08.04.2020, 3 

(три) роки

1985 18 АТ "Українська автомомбільна корпорація", 

03121566, Начальник департаменту 

економічного аналізу і фінансових інвестицій

Опис:  Як член Наглядової ради, бере участь у засiданнях Наглядової ради та здiйснює свою компетенцiю в межах повноважень та обов'язків, визначених Статутом.  Вiдповiдно до 

 Статуту та рiшень загальних зборiв винагорода не передбачена.  Рішенням Загальних Зборів акціонерів від 08 квітня 2020 року особу було обрано на строк  3 (три) роки. 

 Непогашеної  судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж роботи (років) - 18. Попередні посади: Начальник департаменту 

економічного аналізу і фінансових інвестицій, Генеральний директор. 

Представник акціонера.

Вища. Київський 

національний університет 

ім. Т. Шевченка, 

спеціальність: економіст-

міжнародник

Васадзе Ніна ТаріелівнаЧлен Наглядової ради2 08.04.2020, 3 

(три) роки
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1983 17 АТ "Українська автомобільна корпорація", 

03121566, Начальник департаменту майнових 

відносин

Опис:  Як член Наглядової ради, бере участь у засiданнях Наглядової ради та здiйснює свою компетенцiю в межах повноважень та обов'язків, визначених Статутом.  Вiдповiдно до 

 Статуту та рiшень загальних зборiв винагорода не передбачена.  Рішенням Загальних Зборів акціонерів від 08 квітня 2020 року особу було обрано на строк  3 (три) роки. 

 Непогашеної  судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж роботи (років) - 17. Попередні посади: Начальник департаменту майнових 

відносин.  

Представник акціонера.

Вища. Київський 

національний університет 

ім. Т. Шевченка, 

спеціальність: правознавство

Сенюта Ігор ВасильовичЧлен Наглядової ради3 08.04.2020, 3 

(три) роки

1949 50 АТ "Українська автомобільна корпорація", 

03121566, Почесний Президент

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 з основних питань діяльності Товариства. Розмiр винагороди 

визначається трудовим договором. На підставі рішення Наглядової Ради (протокол №08/04/2020-2 вiд 08.04.2020 р.) Васадзе Таріела Шакровича обрано на посаду Голови Правління 

 Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж  роботи (рокiв) - 50. Перелік попередніх посад:  Почесний 

Президент.

Вища. Київський 

автомобільно-дорожний 

інститут, спеціальність: 

автомобільний транспорт

Васадзе Таріел ШакровичГолова Правління4 09.04.2020, 4 

(чотири) роки

1958 43 АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", 

03121566, Голова Правління

Опис:  Здiйснює загальне керiвництво та вiдповiдає за роботу фiлiй, пiдприємств, товариств, створених за участю Товариства, пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства з питань 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 трудовим договором. 

Зміни по посадовій особі протягом звітного періоду:

- на підставі рішення Наглядової Ради (08/04/2020-2 вiд 08.04.2020 р.) припинено повноваження Козіса О.М. як Голови Правління та обрано на посаду члена Правління - Заступника 

Голови Правління Товариства;

- на підставі рішення Наглядової Ради  (протокол №22/04/2020-1 від 22.04.2020 р.) Козіса О.М. переведено на посаду член Правління - Перший Заступник Голови Правління. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж  роботи (рокiв) - 43. Перелік попередніх посад: Голова Правлiння.

Вища. Київський 

полiтехнiчний iнститут, 

спецiальнiсть: 

Автоматизоване управлiння 

технологiчними процесами; 

Нацiональна академiя 

державного управлiння при 

Козiс Олександр 

Миколайович

Член Правління-Перший 

Заступник Голови Правління

5 23.04.2020, 4 

(чотири) роки
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1977 22 АТ  "Українська автомобiльна корпорацiя", 

03121566, Заступник Голови Правлiння з 

фiнансових питань і маркетингових 

комунiкацiй

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 підставі рішення Наглядової Ради (протокол № 09/07/2020-1 від 09 липня 2020 р.) Бей Н.О. припинено повноваження члена Правління - Заступника Голови Правління та обрано 

членом Правління - Заступником Голови Правлiння з фiнансових питань і маркетингових комунiкацiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 

емiтента не має.  Загальний стаж роботи (рокiв) - 22. Перелік попередніх посад: Заступник Голови Правлiння.

Вища. Сумський Державний 

аграрний унiверситет, 

спецiальнiсть: менеджмент 

органiзацiй

Бей Наталiя ОлександрiвнаЧлен Правління - Заступник 

Голови Правлiння з фiнансових 

питань і маркетингових 

комунiкацiй

6 10.07.2020, 4 

(чотири) роки

1956 41 АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", 

03121566, Заступник Голови Правлiння

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 підставі рішення Наглядової Ради 

(протокол № 09/07/2020-1 від 09 липня 2020 р.) Макаренко С.О. припинено повноваження члена Правління - Заступника Голови Правління та обрано членом Правління - 

Заступником Голови Правлiння з безпеки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж роботи (рокiв) - 41. Перелік 

попередніх посад: Заступник Голови Правлiння.

Вища. Днiпропетровський 

державний унiверситет, 

спецiальнiсть: 

правознавство.

Макаренко Сергiй 

Олександрович

Член Правління - Заступник 

Голови  Правлiння з безпеки

7 10.07.2020, 4 

(чотири) роки
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1977 22 АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", 

03121566, Заступник Голови Правління

  Опис:  Здiйснює загальне керiвництво та вiдповiдає за роботу фiлiй, пiдприємств, товариств, створених за участю Товариства, пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства з питань 

персоналу, інформаційних технологій та контролінгу.  Розмiр винагороди визначається трудовим договором.

Зміни по посадовій особі у звітному періоді:

- на підставі рішення загальних Загальних Зборів акціонерів від 8 квітня 2020 року припинено повноваження як Члена Наглядової Ради;

- на підставі рішення Наглядової Ради (протокол № 08/02/2020-2 від 08 квітня 2020 р.) Шарвадзе Н.З. обрано членом Правління - Заступником Голови Правлiння з 09.04.2020 р.

- на підставі рішення Наглядової Ради (протокол № 09/07/2020-1 від 09 липня 2020 р.) Шарвадзе Н.З. припинено повноваження члена Правління - Заступника Голови Правління та 

обрано членом Правління - Заступником Голови Правлiння з персоналу, інформаційних технологій та контролінгу з 10.07.2020р.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж роботи (рокiв) - 22. Перелік попередніх посад: Заступник Голови 

Правлiння.

Вища.Запорізький 

державний технічний 

університет

Шарвадзе Наталія 

Зауріївна

Член Правління-Заступник 

Голови Правління з персоналу, 

інформаційних технологій та 

контролінгу

8 10.07.2020, 4 

(чотири) роки

1978 22 АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", 

03121566, Заступник Голови Правління

Опис:  Здiйснює загальне керiвництво та вiдповiдає за роботу фiлiй, пiдприємств, товариств, створених за участю Товариства, пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства з сервісу та 

торгівлі запасними частинами.  Розмiр винагороди визначається трудовим договором.

Зміни по посадовій особі у звітному періоді:

- на підставі рішення загальних Загальних Зборів акціонерів від 8 квітня 2020 року припинено повноваження як Голови Ревізійної комісії у зв’язку із припиненням повноважень та 

діяльності Ревізійної комісії Товариства;

- на підставі рішення Наглядової Ради (протокол № 08/02/2020-2 від 08 квітня 2020 р.) Мохну Є.Г. обрано членом Правління - Заступником Голови Правлiння з сервісу та торгівлі 

запасними частинами з 09.04.2020 р.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж роботи (рокiв) - 22. Перелік попередніх посад: Заступник Голови 

Правлiння.

Вища. Київський 

нацiональний торгово-

економiчний унiверситет, 

спецiальнiсть: облiк та аудит

Мохна Єгор ГригоровичЧлен Правління - Заступник 

Голови Правлiння з сервісу та 

торгівлі запасними частинами

9 09.04.2020, 4 

(чотири) роки
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1980 19 АТ "Українська автомобільна корпорація", 

03121566, Заступник Голови Правління

Опис:  Здiйснює загальне керiвництво та вiдповiдає за роботу фiлiй, пiдприємств, товариств, створених за участю Товариства, пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства з питань 

паливного бізнесу.  Розмiр винагороди визначається трудовим договором.

Зміни по посадовій особі у звітному періоді:

- на підставі рішення Наглядової Ради (протокол № 08/02/2020-2 від 08 квітня 2020 р.) Лазарєва А.О. обрано членом Правління - Заступником Голови Правлiння з 09.04.2020 р.

- на підставі рішення Наглядової Ради (протокол № 09/07/2020-1 від 09 липня 2020 р.) Лазарєва А.О. припинено повноваження члена Правління - Заступника Голови Правління та 

обрано членом Правління - Заступником Голови Правлiння з паливного бізнесу з 10.07.2020р.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж роботи (рокiв) - 19. Перелік попередніх посад: Заступник Голови 

Правлiння.

Вища. Київський 

національний торгово-

економічний університет, 

кваліфікація: економіст з 

обліку та аудиту

Лазарєв Антон 

Олександрович

Член Правління - Заступник 

Голови Правління з паливного 

бізнесу

10 10.07.2020, 4 

(чотири) роки

1973 24 ПАТ "Запорізький автомобілебудівний 

завод", 25480917, Головний бухгалтер

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. Рішення про призначення прийнято Головою Правління 11.11.2016 р.

В звітному році відбулися зміни: посадову особу обрано на посаду Член Правління - Головний бухгалтер Товариства на підставі рішення Наглядової Ради Товариства (протокол № 

17/01/2020-1 від 17 січня 2020 року), припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рiшення Наглядової Ради Товариства (протокол № 08/04/2020-2 вiд 08.04.2020 

року). Посадова особа Студенникова Теняна Анатоліївна, яка займала посаду член Правління - Головний бухгалтер, припинила повноваження 08.04.2020 року.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж роботи (рокiв) - 24. Перелік попередніх посад: головний бухгалтер.

Вища. Національний 

технічний 

університет.Київський 

політехнічний 

інститут.;КНУ ім. 

Т.Шевченка.

Студенникова Тетяна 

Анатоліївна

Головний бухгалтер11 11.11.2016, без 

зазначення 

строку 

призначення
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Прізвище, ім’я, по батькові Кількість

 акцій 

(шт.)

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках)

прості 

іменні

привілейо-

вані іменні

Кількість за типами акційПосада

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

2 3 4 5 61

Васадзе Таріел Шакрович 6330618 100 6330618 0Голова Правління
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Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника

Ідентифікацій

ний код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості)

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості)

Васадзе Таріел Шакрович 100

100Усього:
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

Керуючись iнтересами акцiонерiв та трудового колективу, основне завдання Товариства на 2021 рiк – 
сталий рiст дохiдної частини, забезпечення рентабельної роботи, належних умов та оплати працi 
працiвникiв Товариства, спрямування основних зусиль на безумовне виконання планових завдань з 
реалізації сервісних послуг, продажу запчастин та автомобілів, для чого планується: 

 1.Нарощувати об’єми надання сервiсних послуг.
 2.Збiльшити об’єм реалiзацiї запасних частин, в тому числi за рахунок оптової торгiвлi.
 3.Збiльшити частку ринку реалiзацiї автомобiлiв.
 2.Забезпечити рiст професiйних навичок спецiалiстiв шляхом проведення навчань персоналу, в тому числi 

в навчальних центрах дистриб’юторських компанiй.
 3.Неухильно дотримувати правил торгівлі автомобілями і запасними частинами. 
 4.Постійно проводити рекламні акції з ціллю активізації продажу автомобілів, сервісних послуг та 

запасних частин.
 5.Проводити іміджеві рекламні кампанії, необхідні для підтримки і формування відповідного іміджу 

брендів. 
 6.Приймати участь у регіональних, місцевих та міжнародних виставках.
 7.Формувати гнучку цінову політику.
 8.Забезпечити високу якiсть обслуговування клiєнтiв.
 9.Проводити атестацію робочих місць.

Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства, є надмiрне ввезення iноземних 
автомобiлiв; змiна нормативно-правової бази та податковий тиск; збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на 
енергоносії, подорожчання кредитних ресурсiв, продовження воєнних дій на території держави. 
Фiнансовий стан товариства буде в значнiй мiрi залежати вiд купiвельної спроможностi населення, яка не 
є стабiльною, особливо в перiод економiчних та політичних змiн в державi.
Для забезпечення стійкості свого бізнесу Товариство вимушено розробляти нові моделі отримання 
прибутку.
Дослідження структури ринку легкових автомобілів західних країн вказує на значні відмінності від 
українського ринку. Товариство для перспектив розвитку концентрує всі свої зусилля на продажу нових 
автомобілів, але також як перспективу свого розвитку розглядає автосервісне обслуговування та інші 
супутні послуги. Це дозволить розширити прибуткову базу та забезпечить довгострокову стійкість 
бізнесу. 
Щодо перспектив розвитку запасних частин. Товариство для досягнення значної долі в загальному ринку 
запчастин розраховує на повернення втрачених клієнтів через програми лояльності, формування 
конкурентних цін на товари, а також на розширення асортименту (за рахунок власного імпорту) і 
присутності пропозиції запчастин і автоматеріалів усіх цінових категорій.
Товариство планує залучити автомобільний парк пост гарантійного періоду за рахунок реалізації 
акційних програм, що також повинно привести до збільшення збуту запасних частин.
Утримання конкурентного рівня цін на послуги сервісу, запчастини та автотовари.
Активне залучення нових клієнтів та постачальників товару.

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», 
засноване як акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Авто», зареєстроване 17.12.1992 р. Київською 
міською державною адміністрацією, перейменоване у Акціонерне товариство «Українська автомобільна 
корпорація», та перереєстроване 19.04.1994 р. Старокиївською районною державною адміністрацією м. 
Києва у зв'язку з перейменуванням, перейменоване у Публічне акціонерне товариство «Українська 
автомобільна корпорація», згідно з рішенням від 06.04.2010 р. та приведенням у відповідність до Закону 
України «Про акціонерні товариства», та продовжує свою діяльність як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» у зв'язку зі зміною типу акціонерного 
товариства та перейменуванням згідно з рішенням від 03.01.2017 р.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство у 2020 році не укладало деривативи та не вчиняло правочини щодо похідних цінних паперів.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 

емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або 

витрат емітента

© SMA 031215662020 р. 



Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з фінансовими ризиками і вартість 
чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу 
суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно 
передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та 
ризик ліквідності. Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління 
ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний 
моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління.

Товариство не застосовує кодексу корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних 
осіб або іншого кодексу корпоративного управління.

Товариство в своїй діяльності керується виключно вимогами чинного законодавства України та не 
застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного 

в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу 

корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо 

емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим 
елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності 
фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники 
Товариства.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, 

у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

30.11.2020

100

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Оформлено у вигляді рішення Акціонера, яке має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.
Перелік питань, що розглядалися:

 1.Про затвердження передавального акту за наслідком припинення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТО-СТОЛИЦЯ ГРУП» шляхом приєднання до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ».

 2.Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 3.Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з 

державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:  пропозиції до переліку питань порядку денного 
не надавались. 
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: акціонер, який є власником 100 відсотків простих 
акцій Товариства – фізична особа Васадзе Таріел Шакрович.
Результати розгляду питань порядку денного: рішення прийняті єдиним акціонером, що володіє 100% статутного 

річні позачергові

X
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капіталу Товариства:  
РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1.1.Затвердити передавальний акт за наслідком припинення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТО-СТОЛИЦЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37413756) шляхом приєднання до 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (код 
ЄДРПОУ 03121566).

 1.2.Здійснити державну реєстрацію приєднання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТО-
СТОЛИЦЯ ГРУП» до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА 
КОРПОРАЦІЯ».

 1.3.Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення) підписати всі необхідні документи, в 
тому числі Передавальний акт, а також акти прийому-передачі часток в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» (код за ЄДРПОУ 34569623), ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРАГРО» (код за ЄДРПОУ 24216130), ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОМОТОСЕРВІС»  (код ЄДРПОУ 14264240), забезпечити подання 
державному реєстратору документів для проведення державної реєстрації приєднання до ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТО-СТОЛИЦЯ ГРУП» та внесення до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про приєднання до Товариства 
юридичної особи, або видати довіреність уповноваженим особам щодо представництва перед державними органами 
та іншими підприємствами, установами, організаціями, в тому числі в органами юстиції (нотаріату). 
РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 2.1.Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.
 2.2.Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 3.1.Уповноважити Голову Правління Товариства – Васадзе Таріела Шакровича, підписати нову редакцію Статуту 

Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну 
довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.
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Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Оформлено у вигляді рішення Акціонера, яке має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.
Перелік питань, що розглядалися:

 1.Про зміну основного та додаткових видів економічної діяльності.
 2.Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 3.Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з 

державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:  пропозиції до переліку питань порядку денного 
не надавались. 
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: акціонер, який є власником 100 відсотків простих 
акцій Товариства – фізична особа Васадзе Таріел Шакрович.
Результати розгляду питань порядку денного: рішення прийняті єдиним акціонером, що володіє 100% статутного 
капіталу Товариства:
РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1.1.Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: 
виключити додаткові види економічної діяльності за КВЕД:
«Код КВЕД 29.10 Виробництво автотранспортних засобів;
Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
Код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
Код КВЕД 47.30 Роздрібна торгівля пальним».
Визначити основний вид економічної діяльності КВЕД 45.20 «Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних 
засобів» неосновним.
включити додаткові види економічної діяльності за КВЕД:
«Код КВЕД 68.20 Послуги надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
Код КВЕД 77.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів);
Код КВЕД 73.12 Розміщення реклами в засобах масової інформації, тобто продаж або перепродаж часу та місця для 
різних видів реклами в засобах масової інформації;
Код КВЕД 77.33 Надання в оренду офісних машин;
Код КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування;
Код КВЕД 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими 
правами».
Визначити основний вид економічної діяльності КВЕД 77.10 «Діяльність головних управлінь (хед-офісів)».

 1.2.Доручити Голові Правління Товариства або особам, що будуть виконувати його обов'язки тимчасово, 
представляти інтереси Товариства у відповідних державних органах з питань внесення вищезазначених змін до 
відомостей про Товариство або видати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.
РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 2.1.Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.
 2.2.Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 3.1.Уповноважити Голову Правління Товариства – Васадзе Таріела Шакровича, підписати нову редакцію Статуту 

Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну 
довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

річні позачергові
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Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах:
 1.Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 2.Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 3.Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 4.Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
 5.Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2019 рік.
 6.Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
 7.Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2019 році.
 8.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 9.Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства.
 10.Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.
 11.Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 12.Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.
 13.Про обрання членів Наглядової Ради.
 14.Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх 

винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової Ради.

 15.Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та 
затвердження нової редакції Статуту Товариства.

 16.Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з 
державної реєстрації Статуту.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:  пропозиції до переліку питань порядку денного 
не надавались. 
Результати розгляду питань порядку денного: з питань 1-12, 14-16 порядку денного рішення «за» прийнято 100 % 
голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу, з 12 питання рішення прийнято 
кумулятивним голосуванням: за кандидатуру Васадзе В.Т. – 6 330 618 голосів;
за кандидатуру Васадзе Н.Т. - 6 330 618 голосів; за кандидатуру Сенюти І.В. - 6 330 618 голосів; за кандидатуру 
Безпечного В.Г. - 0 голосів.
Загальний опис прийнятих на зборах рішень:
РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1.1.Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:
Голова лічильної комісії Сенюта Ігор Васильович; Член лічильної комісії Паєвська Наталія Володимирівна; Член 
лічильної комісії Новікова Людмила Анатоліївна.
РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 2.1.Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Козіса Олександра Миколайовича;
 2.2.Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича.

РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 3.1.Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

 -Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
 -Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
 -Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
 -Голова Зборів оголошує проекти рішень з питань порядку денного, затверджені Наглядовою Радою Товариства;
 -Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
 -Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у 

відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
 -Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по 

кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного 
Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
 -Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів.

РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 4.1.Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.

РІШЕННЯ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 5.1.Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2019 рік;
 5.2.Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 6.1.Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2019 рік у складі:

 -Балансу Товариства станом на 31.12.2019 року;
 -Звіту про фінансові результати Товариства за 2019 рік;

X
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 -Звіту про рух грошових коштів за 2019 рік;
 -Звіту про власний капітал за 2019 рік;
 -Приміток до фінансової звітності за 2019 рік.

РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 7.1.Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2019 році:

 -чистий прибуток Товариства, що складає 368 118 610,80 грн. (триста шістдесят вісім мільйонів сто вісімнадцять 
тисяч шістсот десять гривень 80 копійок), залишити нерозподіленим.

 7.2.Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 8.1.Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного 
рішення наступних правочинів:
 -значних правочинів, предметом яких є майно або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості 

активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та гранична сукупна вартість яких не перевищує 
еквівалент 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США на умовах, погоджених Наглядовою радою Товариства
 -кредитних договорів/договорів запозичення з фінансовими установами, гранична сукупна вартість яких не 

перевищує еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США на умовах, визначених Наглядовою Радою 
Товариства;
 -договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за 

зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), гранична сукупна 
вартість якого не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою 
Товариства;
 -договорів застави майнових прав на отримання товарів/грошових коштів з фінансовими установами за 

зобов’язаннями третіх осіб з ринковою вартістю майна, що передається в заставу, гранична сукупна вартість якого 
не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
 -договорів надання/отримання фінансової допомоги з третіми особами, гранична сукупна вартість  яких не 

перевищує 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.
 8.2.Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових 

угод, попередньо погоджених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк 
(термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, погодженої річними 
Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що 
передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.
РІШЕННЯ З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 9.1.Припинити повноваження та діяльність Ревізійної комісії Товариства.
РІШЕННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 10.1.Визнати Положення про Ревізійну комісію Товариства, затверджене Загальними зборами акціонерів 
Товариства 03.01.2017 року таким, що втратило чинність.
РІШЕННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 11.1.Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в особі Мохна Є.Г. та Гамалій Ж.А.
РІШЕННЯ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 12.1.Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Бандура О.В., Безпечний В.Г., Шарвадзе Н.З.
РІШЕННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 13.1.Обрати терміном на три роки Наглядову Раду Товариства у складі: Васадзе Вахтанга Таріеловича, Васадзе Ніни 
Таріелівни, Сенюти Ігоря Васильовича.
РІШЕННЯ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 14.1.Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій 
здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов’язки та відповідальність Голови та члена 
Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – три 
роки.

 14.2.Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради 
Товариства на затверджених Загальними Зборами умовах.
РІШЕННЯ З П’ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 15.1.Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції;
 15.2.Затвердити нову редакцію Статуту Товариства;
 15.3.Відкликати Почесного Президента Товариства в особі Васадзе Таріела Шакровича 08.04.2020 року та обрати 

Васадзе Таріела Шакровича Президентом Товариства з 09.04.2020 року.
РІШЕННЯ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 16.1.Уповноважити Голову Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі 
необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення 
відповідних дій іншій особі.
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Інше (зазначити): Рішення прийнято єдиним акціонером Товариства

Інше (зазначити): Рішення прийнято єдиним акціонером Товариства

X

Інше (зазначити): д/н

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

звітному році?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Акціонери

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 

загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

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

звітному році?

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Реорганізація

Унесення змін до статуту

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

  Так  Ні

X

X

 Так  Ні 

X

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

X

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

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

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Наглядова рада

Ревізійна комісія (ревізор)

 Так  Ні 

X

X

Виконавчий орган X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій товариства: Ні

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

Відсутні

Інше (зазначити): Рішення прийнято єдиним акціонером Товариства, що володіє 100% акцій

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

Відсутні

У Товаристві створена Наглядова Рада, яка є колегіальним органом, який здійснює захист прав 
Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні 
товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого 
органу Товариства. Кількісний склад Наглядової Ради  становить три особи. Склад, структура та 
діяльність Наглядової Ради як колегіального органу відповідають всім вимогам емітента. Кожний член 
Ради є компетентним та ефективним. Наглядова Ради зумовила позитивні зміни у фінансово-
господарській діяльності Товариства. Оцінка роботи Наглядової Ради - задовільна.
Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є 

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
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Правління.
Роботою Правління керує Голова Правління. До складу Правління входять Голова Правління та члени 
Правління. Кількісний та персональний склад Правління визначається Наглядовою Радою Товариства.
Склад, структура та діяльність Правління як колегіального органу відповідають всім вимогам емітента. 
Кожний член Правління є компетентним та ефективним. Робота Правління зумовила позитивні зміни у 
фінансово-господарській діяльності Товариства. Оцінка роботи Правління - задовільна.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: У звітному році було проведено 48 засідань Наглядової Ради, на яких 
приймалися рішення з наступних найбільш важливих питань, що істотно вплинули на діяльність Товариства, 
зокрема:

 1.Про обрання Голови та членів Правління Товариства.
 2.Про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру 

оплати його послуг. 
 3.Про скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 4.Про уповноваження Голови Правління представляти інтереси та діяти від імені Товариства.
 5.Про прийняття рішення щодо осіб, уповноважених на представлення інтересів Товариства на Загальних Зборах 

Акціонерів або учасників господарських товариств, в яких Товариство має корпоративні права. 
 6.Про прийняття рішення щодо осіб, які уповноважені від імені Товариства підписувати рішення Акціонера, яке має 

статус протоколу Загальних Зборів акціонерного товариства, в якому Товариство є єдиним акціонером.
 7.Про укладання Товариством правочинів.
 8.Про участь у створені юридичних осіб.
 9.Про придбання та продаж часток в статутних капіталах Товариств, акцій.
 10.Про внесення Товариством додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради 
зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Засідання Наглядової Ради скликаються за 
ініціативою Голови Наглядової Ради, Члена Наглядової Ради, Голови чи члена Правління або особи, що тимчасово 
виконує його обов`язки. Засідання Наглядової Ради повинно бути скликано Головою Наглядової Ради не пізніше як 
через 10 (десять) днів після отримання відповідної вимоги. Засідання Наглядової ради проводяться у формі спільної 
присутності членів Наглядової Ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або 
за допомогою конференц-зв’язку. Порядок скликання та проведення засідань встановлюється Статутом та 
Положенням про Наглядову Раду. Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше 
половини її складу. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які 
беруть участь у засіданні та мають право голосу.  На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має 
один голос. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос Голови Наглядової Ради. 
Діяльність Наглядової Ради зумовила позитивний вплив на фінансово-господарську діяльність Товариства.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової 
ради

Функціональні обов'язки члена наглядової радиНезалежний
 член 

наглядової 
ради

Так Ні

Залежний 
член 

наглядової 
ради

Васадзе Вахтанг Таріелович 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.

X

Васадзе Ніна Таріелівна Член Наглядової ради бере участь у засiданнях 
Наглядової ради та здiйснює свою компетенцiю в межах 
повноважень та обов'язків, визначених Статутом.  

 Вiдповiдно до Статуту та рiшень загальних зборiв 
винагорода не передбачена.

X

Сенюта Ігор Васильович Член Наглядової ради бере участь у засiданнях 
Наглядової ради та здiйснює свою компетенцiю в межах 
повноважень та обов'язків, визначених Статутом.  

 Вiдповiдно до Статуту та рiшень загальних зборiв 
винагорода не передбачена.

X
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X

Інше (зазначити): д/н

X

Інше (зазначити): д/н

X

Інше (зазначити): д/н

З питань аудиту

З питань призначень

З винагород

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та 

обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

Інше (зазначити): Комітети не створювались

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Комітети не створювались

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

 Так Ні

Комітети не створювались

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Персональний склад: Комітети не створювались

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

Оцінка роботи наглядової ради: Задовільна

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Голова Правління - Васадзе Таріел Шакрович
Члени Правління - Заступники Голови Правління:
Козіс Олександр Миколайович 
Бей Наталія Олександрівна 
Макаренко Сергій Олександрович 

Роботою Правління керує Голова Правління. До складу 
Правління входять Голова Правління та члени Правління 
(члени Правління-Заступники Голови Правління та члени 
Правління), які обираються Наглядовою Радою Товариства 
строком на 4 (чотири) роки, якщо інший строк не визначений 
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ніЧи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;0

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента

У звітному році було проведено 301 засідання Правління, на яких приймалися рішення з питань, що стосуються 
керівництва поточною діяльністю Товариства та згідно Статуту відносяться до компетенції Правління, зокрема:

 1.Про обрання Секретаря Правління Товариства.
 2.Про уповноваження Голови та Членів Правління Товариства.
 3.Про укладення договорів оренди та суборенди нерухомого майна.
 4.Про списання основних засобів, що знаходяться на балансі Товариства, Філій Товариства.
 5.Про укладення правочинів щодо продажу автомобілів.
 6.Про укладення правочинів щодо придбання автомобілів.
 7.Про укладення правочинів щодо придбання основних засобів, інших договорів, необхідних для поточної діяльності 

Товариства.
Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше як 50 (п’ятдесят) відсотків членів 
Правління, присутніх на його засіданні, та за умови, що присутні на засіданні особи з правом дорадчого голосу до 
прийняття рішення висловили свої пропозиції (дорадчий голос) з питань, які розглядаються на засіданні Правління. 
Протокол засідання Правління підписується головуючим та секретарем Правління.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати 
роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській 
діяльності товариства

Робота виконавчого органу в 2020 році зумовила позитивний вплив на фінансово-господарську діяльність 
Товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу

Система внутрішнього контролю Товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного 
контролю за її фінансово-господарською діяльністю, перевіряє повноту та достовірність фінансової звітності, 
отримує та аналізує інформацію про діяльність структурних підпрозділів Товариства, оцінює адекватність та 
ефективінсть системи внутрішнього контролю, її відповідність ступеню потенційного ризику, оцінює ризик операцій, 
виконує функції нагляду та котролю за достовірністю фінансових документів, перевіряє діяльність Товариства на 
предмет дотримання чинного законодавста.

Лазарєв Антон Олександрович
Шарвадзе Наталія Зауріївна
Мохна Єгор Григорович

таким рішенням. Кількісний та персональний склад 
Правління визначається Наглядовою Радою Товариства.
Правління вирішує всі питання, пов’язані з керівництвом 
поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать 
до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової 
Ради згідно зі Статутом та чинним законодавством України, 
зокрема, але не виключно:
 -прийняття рішення про затвердження положень про філії, 

представництва, відокремлені підрозділи;
 -затвердження правил, процедур та інших внутрішніх 

документів Товариства, крім тих, які затверджуються 
іншими органами Товариства; підготовка та подання на 
затвердження Наглядовій Раді внутрішніх положень, крім 
тих, які затверджуються іншими органами;
 -затвердження структури і штатного розпису філій, 

представництв, дочірніх підприємств Товариства;
 -встановлення філіям, представництвам, дочірнім 

підприємствам основних показників виробничо-
господарської діяльності;
 -прийняття рішення про укладення договорів поворотної або 

безповоротної фінансової допомоги та договорів дарування у 
яких Товариство є дарувальником або обдарованим;
 -наділення своїм рішенням членів Правління правом другого 

підпису договорів, контрактів, визначених таким рішенням;
 -прийняття рішень про делегування Голові Правління, 

членам Правління, іншим посадовим особам Товариства 
повноважень щодо прийняття рішень з окремих питань, 
віднесених до компетенції Правління, або щодо вчинення 
юридично значимих дій від імені Товариства з врахуванням 
обмежень, визначених Статутом або законами України.
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так

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

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?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 

органу

 

так

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)

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)

X

X

X

Інше (зазначити): н/д

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Положення про порядок розподілу прибутку

 Так Ні

X

X

X

2
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом

останніх трьох років? __________
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так

ні

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних Національної 

комісії з цінних 
паперів та фондового 

ринку про ринок 
цінних паперів або 

через особу, яка 
провадить діяльність 

з оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників фондового 

ринку

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 
на власному 

веб-сайті 
акціонерного 

товариства

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

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства

так

X

X

Інше (зазначити): д/н

X

Інше (зазначити): д/н

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 

фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором 

(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Не проводились взагалі

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

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

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

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

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

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

 Так Ні

X

X

 Так Ні

X

 Так Ні

X

X

X

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

Повне найменування юридичної особи - 
власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - 
власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань 

(для юридичної особи - резидента), код/номер з 
торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого 
органу влади іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи (для юридичної особи - 
нерезидента)

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

№
з/п

Васадзе Таріел Шакрович д/н 1001

Наглядова Рада: Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними Зборами Товариства на 
строк не більший ніж три роки. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється з застосуванням 
кумулятивного голосування.
Кількісний склад Наглядової Ради становить три особи. Член Наглядової Ради здійснює свої 
повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Товариством 
та відповідно до Статуту. Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа 
простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на своєму першому засіданні.
Дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у разі 
припинення його повноважень.
Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням цивільно-
правового чи трудового договору (контракту) достроково припиняються:

 1)за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 2)в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
 3)в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що 

виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;
 4)в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 5)у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є 

представником Акціонера.
 6)з інших підстав, передбачених Положенням про Наглядову Раду.

Виконавчий орган (Правління): До складу Правління входять Голова Правління та члени Правління 
(члени Правління-Заступники Голови Правління та члени Правління), які обираються Наглядовою Радою 
Товариства строком на 4 (чотири) роки, якщо інший строк не визначений таким рішенням. 
Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової Ради. Повноваження 
Голови Правління припиняються з одночасним прийняттям Наглядовою Радою рішення про призначення 
Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Підстави для припинення повноважень Голови та члена Правління:

 1)за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 2)в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я;
 3)в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що 

виключає можливість виконання обов'язків члена Правління;
 4)в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 5)з інших підстав, визначених чинним законодавством України та/або контрактом.

Головний бухгалтер: Призначається та звільняється з посади за наказом Голови Правління.

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством 
України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними Зборами Акціонерів.
До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною 
діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції інших органів управління 
Товариства згідно зі Статутом та чинним законодавством України.
Головний бухгалтер здійснює повноваження згідно посадової інструкції та інших внутрішніх положень 

9) Повноваження посадових осіб емітента
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Товариства.

На нашу думку, інформація розкриття якої передбачено пунктами 5 – 9 частини третьої статті 40-1 «Звіт 
керівництва» Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006р., та 
зазначена у звіті про корпоративне управління Товариства за 2020 рік, відображена достовірно в усіх 
суттєвих аспектах відповідно до вимог зазначеного Закону.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 

9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту
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Найменування юридичної 

особи

Ідентифі-

каційний 

код 

юридичної

 особи

Місцезнаходження Кількість акцій

(шт.)

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Кількість за типами акцій

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій

(шт.)

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

Васадзе Таріел Шакрович 6330618 100 6330618 0

6330618 100 6330618 0Усього:
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№

з/п

Ідентифікаційний код юридичної 

особи - резидента або код/номер з 

торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи - нерезидента)

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 

рівним пороговому значенню пакета акцій

Дата отримання 

інформації від 

Центрального 

депозитарію цінних 

паперів або 

акціонера

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або найменування юридичної особи 

власника (власників) акцій

Розмір частки 

акціонера до зміни 

(у відсотках до 

статутного капіталу)

Розмір частки 

акціонера після 

зміни (у відсотках 

до статутного 

капіталу)

1 42 3 5 6

1 д/н10.08.2020 Васадзе Таріел Шакрович

Зміст інформації: 10.08.2020 емітентом отримано від ПАТ "Національний депозитарій України" реєстр акціонерів, з якого стало відомо про зміну акціонерів, яким 

належать голосуючі акції.

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета 

акцій: Васадзе Таріел Шакрович.

Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: набуття, прямо.

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 99,999984%;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет 

голосуючих акцій): 100%.

99,999984 100
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X. Структура капіталу

№

з/п

Тип та/або клас акцій Кількість 

акцій (шт.)

Номінальна 

вартість (грн)

Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до 

торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру

1 2 3 4 5 6

1 6330618 15,00 Кожною простою акцією Товариства її власнику - Акціонеру 

надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

 1)участь в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування 

на Загальних Зборах);

 2)отримання дивідендів;

 3)отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або 

вартості частини майна Товариства, пропорційну частці Акціонера 

у Статутному капіталі Товариства, у порядку і черзі, 

передбаченими законодавством України;

 4)отримання інформації про господарську діяльність Товариства в 

порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим 

Статутом;

 5)реалізовувати інші права, встановлені Статутом та чинним 

законодавством України, включаючи право на переважне 

придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством в 

процесі приватного розміщення, та право вимагати здійснення 

обов’язкового викупу Товариством належних йому акцій, у 

випадках та порядку, передбачених чинним законодавством 

України.

Акціонери зобов'язані:

 1)дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів 

Товариства;

 2)виконувати рішення Загальних Зборів, інших органів управління 

Товариства;

 3)виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі 

пов'язані з майновою участю;

 4)оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що 

передбачені Статутом та рішенням про додаткову емісію   акцій 

Товариства;

 5)не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну 

інформацію про діяльність Товариства.

Відсутня

Примітки: Акціонери можуть також мати інші права та обов'язки, встановлені Статутом Товариства та чинним законодавством України

Прості іменні
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Дата 

реєстрації 

випуску

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску

Найменування органу,

що зареєстрував випуск

Міжнарод-

ний 

ідентифі-

каційний 

номер

Форма 

існування та 

форма випуску

Номінальна 

вартість (грн)

Кількість 

акцій (шт.)

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн)

Частка у 

статут-

ному 

капіталі 

(%)

1. Інформація про випуски акцій емітента

XI. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 

папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105

19.05.2010 №203/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку

15,00 94959270,006330618 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.

UA4000069165UA4000069165 Бездокументарні 

іменні

Акція проста 

бездокументарна

 іменна
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8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 

відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи

Кількість акцій 

(штук)

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

1 2 3 4 5

Васадзе Таріел Шакрович 6330618 100 6330618 0

6330618Усього: 100 6330618 0
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1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. 

грн)

Орендовані основні засоби 

(тис. грн)

Основні засоби, усього 

(тис. грн)

на початок 

періоду

на початок 

періоду

на початок 

періоду

на кінець 

періоду

на кінець 

періоду

на кінець 

періоду

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

250999 512028 0 0 250999 512028

8022 7315 0 0 8022 7315

4486 6779 0 0 4486 6779

15589 15724 0 0 15589 15724

25086 20864 0 0 25086 20864

22223 18503 0 0 22223 18503

44 40 0 0 44 40

0 0 0 0 0 0

2819 2321 0 0 2819 2321

366167 615685 0 0 366167 615685

Опис: Станом на 31 грудня 2020 року у Товариства: відсутні обмеження на право власності; відсутні контрактні 

зобов’язання, пов’язані з придбанням основних засобів; відсутні компенсації третіх сторін за об’єкти основних 

засобів, корисність яких зменшилася, або які були втрачені чи передані; відсутні основні засоби, отримані за 

договорами фінансової оренди.

Протягом 2020 року Товариство отримало основні засоби в результаті об'єднання підприємств. 

В 2020 році втрати від зменшення корисності основних засобів не визнавались.

В 2020 році не здійснювалась переоцінка основних засобів до їх справедливої вартості. Протягом 2020 року 

Товариство не отримувало основні засоби за рахунок цільового фінансування.

Станом на 31 грудня 2020 року Товариство не має основних засобів, отриманих в фінансову оренду.

1.Виробничого призначення:

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

2.Невиробничого призначення: 

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

Усього

341081 594821 0 0 341081 594821

61985 52975 0 0 61985 52975  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  інвестиційна нерухомість
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

Статутний капітал (тис. грн)

1905949

94959

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 

звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 

періоду становить 1810990 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 

скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1810990 тис.грн. 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 

попереднього періоду становить 1623994 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 

активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 

1623994 тис.грн. 

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 

(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 94959

Найменування

показника

За звітний період За попередній період

1718953

94959

94959
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Види зобов‘язань Дата 

виникнення

Непогашена 

частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 

користування 

коштами (% річних)

Дата 

погашення

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

176680

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним 

випуском):

X

X

X

X

X

X

0

176680

за векселями (всього)

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

11612

2438448

339010

3020699

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов'язання та забезпечення

Усього зобов'язань та забезпечень

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

54949Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

0за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними паперами) (за 

кожним видом):

X X X

Опис: Товариство не має зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, iншими 

цiнними паперами (в тому числi похiдними цiнними паперами). Товариство має заборгованість за фінансовими 

інвестиціями в корпоративні права.

Короткостроковий 16.01.2008 29386 0 29.04.2021

Короткостроковий 20.12.2012 25563 0 31.08.2021

Фінансові інвестиції в корпоративні права 22.11.2019 61 22.11.2021X

Фінансові інвестиції в корпоративні права 07.09.2020 176619 07.06.2021X
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕО-АУДИТ»

41458007

вул. Велика Васильківська, буд. 111/113, офіс А, м. Київ, 
Печерський, Київська область, 03150, УКРАЇНА

(044) 338 36 93

(044) 338 36 93

Свiдоцтво №4708

27.02.2017

Аудиторська палата України

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Вiдповiдно до укладеного договору аудиторська фiрма здійснює аудиторську перевiрку 
фінансової звітності.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"

30370711

вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, Шевченківський, 04107, 
УКРАЇНА

(044) 279-10-78

(044) 377-70-16

свідоцтво, р/н 1340

13.07.2015

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

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.

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ 
БАНК "УКРГАЗБАНК" (АБ "УКРГАЗБАНК")

23697280

вулиця Єреванська, будинок 1, місто Київ, Солом’янський, 
Київська область, 03087, УКРАЇНА

(044) 494 46 50

(044) 494 46 50

АЕ №263236

12.10.2013

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: Депозитарна діяльність депозитарної установи.

Депозитарна діяльність депозитарної установи
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на р.31.12.2020 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2021.01.01

03121566

8038200000

70.10

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 
АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ"

Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

Адреса, 
телефон

вул. Велика Васильківська, 15/2, м. Київ, Печерський, 01024, Україна, (044) 206-82-16

КОДИ

ПЕЧЕРСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 737

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

165624 173062

61250 46792

366167 615685

844483 1102137

478316 486452

0 0

1310695 1621543

0 0

0 0

0 0

1911348 2373068

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи

1001

1002

1005

1010

1011

1012

1030

1035

1040

1060

1065

1095

    первісна вартість

    накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

    первісна вартість

    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0

0 0

0 0

1020

1021

1022

Довгострокові біологічні активи

    первісна вартість довгострокових біологічних активів

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

125558 444391045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

47678 44609

213302 217671

0 01015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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316591 229905

2674 1485

0 0

0 0

313917 228420

0 0

0 0

0 0

94782 13226

166253 136687

11903 2940

11151 0

10694 3699

0 0

565199 1820293

207197 327985

205881 327503

1305 4558

1383330 2553580

0 0

3294678 4926648

1100

1101

1102

1103

1104

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1136

1140

1145

1155

1165

1167

1170

1195

1200

1300

Запаси

    Виробничі запаси

    Незавершене виробництво

    Готова продукція

    Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами

    з бюджетом

        у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунк

Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II

     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

1 01166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах

0 01181у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань

0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат

0 01183    резервах незароблених премій

0 01184    інших страхових резервах

9406 142871190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405

1410

1411

1412

1415

1420

1425

1500

1505

1520

1595

1600

1605

1610

1615

1695

94959 94959

0 0

0 0

0 0

0 0

33744 33744

1590250 1777246

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

136242 54949

0 0

0 0

61740 61712

1575725 3020699

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

    Емісійний дохід

    Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

 

 

 

  

  

  

1495 1718953 1905949Усього за розділом I

1510

1515

0 0

0 0

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 0 0Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 0 0Страхові резерви

1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань

1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 0 0    резерв незароблених премій

1534 0 0    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 3394 11612    розрахунками з бюджетом

1621 0 9656        у тому числі з податку на прибуток

1625 1782 1844    розрахунками зі страхування

1630 8460 9637    розрахунками з оплати праці

1635 45107 80103Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 0 79Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 11357 12442Поточні забезпечення

1665 138 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 1307505 2788321Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Васадзе Таріел Шакрович

Студенникова Тетяна Анатоліївна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: д/н

1700

1800

1900

0 0

0 0

3294678 4926648

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1 2 3 4
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2021.01.01

КОДИ

03121566

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

за 2020 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

2154324 2594046

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2006916 2395368

147408 198678

0 0

0 0

0 0

0 0

554582 304073

0 0

211948 231135

74552 112245

44619 200997

0 0

0 0

370871 0

0 41626

7825 348

4966 18551

0 0

73054 649971

0 0

301869 426731

За 
аналогічний
період 

попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000

Чисті зароблені страхові премії 2010

    Премії підписані, валова сума 2011

    Премії, передані у перестрахування 2012

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:

     прибуток
2090

     збиток 2095

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток
2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 

вартістю

2121

0 02200

1193 1136531Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )

( () )

( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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199921 367592

0 0

136697 142299

200405 256960

40498 52449

34167 32386

211001 430661

622768 914755

6330618 6330618

6330618 6330618

31,58 58,07

31,58 58,07

0 0

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток
2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: д/н

(101948) (59139)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Васадзе Таріел Шакрович

Студенникова Тетяна Анатоліївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

0 0

0 0

0 0

199921 367592

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

За 
аналогічний
період 

попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний
період 

попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний
період 

попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2021.01.01

КОДИ

03121566

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ"

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

за 2020 рік

1724080 0

0

0 0

0 6263

15538 0

0

0

1110236 0

0 0

0 0

0 48981

0

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року

3 521

Форма № 3-кн Код за ДКУД 1801010

3500

3510

3515

3521

3523

3524

3526

3540

3550

3552

3554

3557

3570

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 

оподаткування

    збільшення (зменшення) забезпечень

    збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп вибуття

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

Фінансові витрати

Зменшення (збільшення) оборотних активів

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської 
заборгованості

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

Грошові кошти від операційної діяльності

   

123882

0

1028091

788513505Коригування на:
    амортизацію необоротних активів

0 9637563520    збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та 
інших негрошових операцій

0 03522Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

0 1455883551Збільшення (зменшення) запасів

1304805 03553Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, послуги

0 03556Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

0 7974383560Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

0 78529

1459813580Сплачений податок на прибуток

843856 03195Чистий рух коштів від операційної діяльності

надходження надходження

4

видаток

6

видаток

1889214 0

0

0 0

0 18715

0 7251

0

0

0 255802

0 0

0 0

0 392519

0

  

220786

0

1052260

63811

0 1616817

0 0

70443 0

66274 0

0 0

1192640 0

0 14285

41301

980680 0

382543585Сплачені відсотки 30279

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

553574

0 0

0 0

3561

3563

3564

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської 
заборгованості за розрахунками зі страхування

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської 
заборгованості за розрахунками з оплати праці

0

03562Збільшення (зменшення) поточної кредиторської 
заборгованості за розрахунками з бюджетом

21154

0 03566Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

0 2650183567Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

0

0 0

0 0

734663

280800

0 0

486057 0
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Примітки: д/н

Васадзе Таріел Шакрович

Студенникова Тетяна Анатоліївна

Керівник

Головний бухгалтер

1761973205    необоротних активів

03225Надходження від деривативів

03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

03200Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій

03220    дивідендів

527173215Надходження від отриманих:

    відсотків

03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

03250Інші надходження

03270Виплати за деривативами

03275Витрачання на надання позик

03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

03290Інші платежі

0 2542163295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

03310Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві

03340Інші надходження

147303355Сплату дивідендів

4831303260    необоротних активів

03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

03300Надходження від:

Власного капіталу

3207223350Погашення позик

03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

03360Витрачання на сплату відсотків

03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

03370Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві

03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах

03390Інші платежі

0 3354523395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

254188 03400Чистий рух грошових коштів за звітний період

10830053405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

1337193 03415Залишок коштів на кінець року

111773

0

0

  

0

6995

32926

0

0

0

0

0

0

0 54222

0

0

49678

205916

0

0

  

0

652696

0

0

0

0

6

0

0 702380

224078 0

858927

0 0

1083005 0

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

3 521 4 6
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2021.01.01

КОДИ

03121566

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ"

Консолідований звіт про власний капітал

за 2020 рік

94959 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка зареєстро-

ваний 
(пайовий) 

капітал

капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4-к Код за ДКУД 1801011

4000

4010

4090

4100

4200

4205

4210

4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок

Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

94959 04095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

додатко-
вий капітал

резервний 
капітал

нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

неопла-
чений 
капітал

вилу-
чений 
капітал

всього

Некон-
трольова-
на частка

Разом

5 6 7 8 9 10 11 12

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

2050906 0

0

0 0

1340498 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

2050906 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2145865

0

1340498

0

0

0

0

0

2145865

0

0

762038 2907903

0

0 0

146489 1486987

0 0

0

0 0

0

0

0 0

762038 2907903

0 0

0 0

Належить власникам материнської компанії

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0

0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0

0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0

0 04114Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних підприємств

0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

© SMA 031215662020



Примітки: д/н

Васадзе Таріел Шакрович

Студенникова Тетяна Анатоліївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

94959 0

4220

4240

4260

4270

4280

4290

4295

4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року

0

0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

1339710 0

3390616 0

0

(788)

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(788)

1339710

3485575

0

0

0

0

0

0 0

0 0

574037 574037

0 0

0

(1550)

715080 2054790

1477118 4962693

0

(762)

0 0

0 0

0 0

(4684) (4684)

00

3 421 5 6 7 8 9 10 11 12

© SMA 031215662020



2021.01.01

КОДИ

03121566

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2020 рік

1350961 1511068

0

2313 2425

1369875 1336276

1778 1257

38

293672 318942

0 0

692583 695575

159679 208227

114790 152439

61775

90664

21830 133108

0 0

 Стаття Код

рядка

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006

3010

3015

3025

3035

3040

3045

3050

3095

3105

3115

3117

3118

3140

3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

Надходження від операційної оренди

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

174

33051

81739

310 2643005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

188308 2608943020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

1722905 16609833100Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

38782 539683110Відрахувань на соціальні заходи

0 03116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

11728913135Витрачання на оплату авансів 782624

69772 59979

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

519192 9466553190Інші витрачання

609808 (141417)3195Чистий рух коштів від операційної діяльності

22725 37153205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

29974 03200Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

6995 784773220    дивідендів

0 03215Надходження від отриманих:

    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці

0 1161043250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

© SMA 031215662020



Примітки: д/н

Васадзе Таріел Шакрович

Студенникова Тетяна Анатоліївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

0 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці

0 87403290Інші платежі

(341183) 1724283295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

187006 170893260    необоротних активів

213871 393255Витрачання  на придбання:

    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

1309021 6465543340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

0 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0 03300Надходження від:

Власного капіталу

81294 1771303350Погашення позик

0 03345Витрачання на:

Викуп власних акцій

5169 187503360Витрачання на сплату відсотків

0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах

1405467 4903153390Інші платежі

(182909) (39641)3395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

85716 (8630)3400Чистий рух грошових коштів за звітний період

207197 2364943405Залишок коштів на початок року

35072 (20667)3410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

327985 2071973415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

© SMA 031215662020



2021.01.01

КОДИ

03121566

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ"

Звіт про власний капітал

за 2020 рік

94959 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка

Зареєстро-

ваний 

(пайовий) 

капітал

Капітал у 

дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010

4090

4100

4200

4205

4210

4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок

Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 

капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до 

бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:

Зміна облікової політики

94959 04095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-

вий капітал

Резервний 

капітал

Нерозпо-

ділений 

прибуток 

(непокри-

тий збиток)

Неопла-

чений 

капітал

Вилу-

чений 

капітал

Всього

5 6 7 8 9 10

0 33744

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 33744

0 0

0 0

1590250 0

0

0 0

199921 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

1590250 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1718953

0

199921

0

0

0

0

0

1718953

0

0

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0

0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0

0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0

0 04114Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних підприємств

0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0

© SMA 031215662020



Примітки: д/н

Васадзе Таріел Шакрович

Студенникова Тетяна Анатоліївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

94959 0

4220

4240

4260

4270

4280

4290

4295

4300

Сума чистого прибутку на створення 

спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:

Внески до капіталу

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року

0

0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 

заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 

частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 33744

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

186996 0

1777246 0

0

(12925)

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(12925)

186996

1905949

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на р.31.12.2020 Форма № 1-к Код за ДКУД 1801007

2021.01.01

03121566

8038200000

70.10

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 
АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ"

Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

Адреса, 
телефон

вул. Велика Васильківська, 15/2, м. Київ, Печерський, 01024, Україна, (044) 206-82-16

КОДИ

ПЕЧЕРСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 737

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

79061 106856

62610 108515

1176070 2191736

3150077 5284870

1974007 3093134

142354 162353

0 1

0 0

0 0

9049 11684

1573497 2671511

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи

1001

1002

1005

1010

1011

1012

1030

1035

1040

1060

1065

1095

    первісна вартість

    накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

    первісна вартість

    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0

0 0

0 0

1020

1021

1022

Довгострокові біологічні активи

    первісна вартість довгострокових біологічних активів

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

166487 1272571045Відстрочені податкові активи

53 551090Інші необоротні активи

16669 44446

95730 151302

205 18901015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 740 57121016

    знос інвестиційної нерухомості 535 38221017

0 235741050Гудвіл

     I. Необоротні активи    

0 01055Гудвіл при консолідації
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2022350 2388015

30549 157712

14315 36829

5424 59146

1972062 2134328

0 0

0 0

0 0

140522 109480

651770 820438

96414 132694

15016 1342

0 0

0 0

405646 137187

1083005 1337193

1080103 1335737

1919 6926

4532778 5131967

65 0

6106340 7803478

1100

1101

1102

1103

1104

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1136

1140

1145

1155

1165

1167

1170

1195

1200

1300

Запаси

    Виробничі запаси

    Незавершене виробництво

    Готова продукція

    Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами

    з бюджетом

        у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунк

Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II

     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

0 01166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

94 1241180Частка перестраховика у страхових резервах

0 01181у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань

0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат

94 1241183    резервах незароблених премій

0 01184    інших страхових резервах

131058 1999101190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405

1410

1411

1412

1415

1420

1425

1500

1505

1520

1595

1600

1605

1610

1615

94959 94959

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2050906 3390616

0 0

0 0

0 0

884 84875

189517 324366

181065 71880

0 0

0 0

1219068 821860

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

    Емісійний дохід

    Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

 

 

 

  

  

  

1495 2907903 4962693Усього за розділом I

1510

1515

0 0

291 291

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 884 84875    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 0 0Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 188342 239200Страхові резерви

1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань

1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 124387 203303    резерв незароблених премій

1534 63955 35897    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 52438 118226    розрахунками з бюджетом

1621 30736 68737        у тому числі з податку на прибуток

1625 7404 11162    розрахунками зі страхування

1630 35258 47426    розрахунками з оплати праці

1635 486967 760522Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 14731 1Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 15640 12062Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 37446 61108Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 958903 612172Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

1490 762038 1477118Неконтрольована частка

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Васадзе Таріел Шакрович

Студенникова Тетяна Анатоліївна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: д/н

1695

1700

1800

1900

3008920 2516419

0 0

0 0

6106340 7803478

Усього за розділом III

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1 2 3 4
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2021.01.01

КОДИ

03121566

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ"

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2-к Код за ДКУД 1801008

за 2020 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

15158637 13433111

352284 328682

431653 355120

483 334

78916 26042

30 (62)

12749569 11818827

2605925 1811721

0 0

0 0

28058 (11630)

0 0

250381 563222

0 0

611790 519706

623214 630431

841859 843682

0 0

0 0

807501 369494

0 0

569059 3967

47177 97097

0 0

112200 7870

0 0

1724080 1889214

За 
аналогічний
період 

попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000

Чисті зароблені страхові премії 2010

    Премії підписані, валова сума 2011

    Премії, передані у перестрахування 2012

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:

     прибуток
2090

     збиток 2095

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток
2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

28058 (11630)Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 

вартістю

2121

0 02200

506897 1620720Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

155427 131245Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )

( () )

( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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1486987 1956856

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток
2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: д/н

(237093) 67642Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Васадзе Таріел Шакрович

Студенникова Тетяна Анатоліївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

0 0

0 0

0 0

1486987 1956856

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

1340498 1649806

146489 307050

1340498 1649806

146489 307050

Чистий прибуток (збиток), що належить:

    власникам материнської компанії
2470

    неконтрольованій частці 2475

Сукупний дохід, що належить:

    власникам материнської компанії
2480

    неконтрольованій частці 2485

За аналогічний 

період 

попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За аналогічний 

період 

попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За аналогічний 

період 

попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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Примітки до фінансової звітності,

складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року (в тисячах українських гривень)

 1.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» 
(надалі «КОРПОРАЦІЯ УКРАВТО» або «Компанія») є юридичною особою, створеною 
відповідно до законодавства України. Компанія була заснована, як акціонерне товариство в 1992 
році. В 2010 році Компанія змінила форму власності з Відкритого Акціонерного Товариства на 
Публічне Акціонерне Товариство. В 2017 році Компанія змінила форму власності з Публічного 
Акціонерного Товариства на Приватне Акціонерне Товариство.
Корпорація УкрАВТО та її дочірні компанії (надалі спільно – «Група») є найбільшим оператором 
автомобільного ринку України, який має власну мережу автосалонів, підприємств з 
обслуговування та ремонту автомобілів.
Група безпосередньо здійснює наступні види господарської діяльності:
 •продаж автомобілів та запасних частин;
 •послуги з обслуговування та ремонту автомобілів;
 •виробництво автомобілів та автобусів;
 •страхові послуги;
 •логістика.

Група є офіціальним дистриб'ютором таких торгових марок як: Merсedes-Benz, KIA, Jeep, Chery, 
TATA, Maserati, Ducati, Smart а також є офіціальним дилером компаній Toyota, Nissan, Renault, 
Peugeot і Opel.
До складу Групи станом на 31 грудня 2020 року входить 76 підприємства, які здійснюють 
діяльність з продажу автомобілів та запасних частин, виробництво автомобілів та автобусів, 
послуги з обслуговування та ремонту автомобілів, послуги з логістики та іншу діяльність.
Адреса Компанії – Україна, 01024, Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2.

 2.ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ І ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТІВ, ЗМІНА ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

 2.1.Наступні стандарти були вперше застосовані Групою за фінансовий рік, що закінчився 1 січня 
2020 року:
 •Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»: Визначення бізнесу
 •Поправки до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: подання інформації», МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти», МСБО 39 «Фінансові інструменти: Визнання та оцінка»: порівняльна відсоткова 
ставка
 •Поправки до концептуальної основи фінансової звітності за МСФЗ
 •Зміни до МСФЗ 16: Концесії пов’язані з Ковід-19

Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»: Визначення бізнесу
Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» пояснює, що для того, щоб вважатися бізнесом, 
сукупності активів та діяльності повинні включати, як мінімум, вкладення та базові процеси, які 
разом дають суттєву можливість отримувати вихідні результати. Також він пояснює, що бізнес 
може існувати без врахування всіх вкладень та процесів, необхідних для отримання результатів. 
Дані поправки не мали впливу на Консолідовану фінансову звітність Групи, але може вплинути 
на майбутні періоди, якщо Група буде здійснювати об’єднання бізнесу.

Поправки до МСФЗ 7, МСФЗ 9 та МСБО 39 Базовий рівень процентних ставок
Поправки до МСФЗ 9 та МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка, надають ряд 
поліпшень, які застосовуються до всіх відносин хеджування, на які безпосередньо впливає 
реформа базового рівня процентних ставок. Ця реформа впливає на хеджування лише в тому 
випадку, якщо реформа призводить до невизначеності щодо строків та/або величини грошових 
потоків, що базуються на об'єкті хеджування або інструменті хеджування. Ці поправки не 
впливають на консолідовану фінансову звітність Групи, оскільки вона не має операцій 
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хеджування процентних ставок.

Поправки до концептуальної основи фінансової звітності за МСФЗ, виданої 29 березня 2018 року

Концептуальна основа не є стандартом, і жодна з концепцій, що містяться в ній, не замінює 
понять або вимоги будь-якого стандарту. Мета Концептуальної основи - допомогти РМСБО у 
розробці стандартів, допомогти розробникам розробити послідовну бухгалтерську політику там, 
де не можливо застосування стандарту, та допомогти всім сторонам зрозуміти та інтерпретувати 
стандарти. Це вплине на суб'єкти господарювання, які розробили свою облікову політику на 
основі Концептуальних основ. Переглянута концептуальна база включає деякі нові концепції, 
оновлені визначення та критерії визнання активів та зобов’язань та роз’яснює деякі важливі 
концепції. Ці зміни не вплинули на консолідовану фінансову звітність Групи.

Зміни до МСФЗ 16: Концесії пов’язані з Ковід-19

28 травня 2020 року РМСО видала поправку до МСФЗ 16 «Оренда» - «Концесії пов’язані з Ковід-
19». Поправки дозволяють орендарям не застосовувати МСФЗ 16 в частині обліку модифікацій 
обліку для концесій з оренди, які безпосередньо виникають внаслідок пандемії Covid-19. На 
практиці, орендар може вирішити не оцінювати чи є концесія оренди внаслідок Covid-19 від 
орендодавця модифікацією оренди. Орендар, який приймає таке рішення, обліковує будь-яку 
зміну орендних платежів, що виникають від концесій з оренди, які безпосередньо виникають 
внаслідок пандемії Covid-19, у спосіб, подібний то того, як зміни обліковуються за МСФЗ 16, 
якщо вони не є модифікаціями оренди. Дані зміни не мали впливу на консолідовану фінансову 
звітність Групи.

 2.1.Застосування Групою нових і переглянутих МСФЗ стандартів фінансової звітності
На дату, коли консолідована фінансова звітність була узгоджена до випуску, деякі нові 
стандарти, зміни та роз'яснення до існуючих стандартів були опубліковані, але ще не вступили в 
силу, тому не застосовувалися Групою.
Застосування вищевказаних стандартів не мало суттєвий ефект на фінансову звітність.
Керівництво Групи очікує, що всі зміни будуть включені до облікової політики Групи в періоді, 
який починається після дати набрання чинності цих змін. 
Наступні стандарти, поправки до стандартів та інтерпретації були випущені, але не вступили в 
силу на дату затвердження цієї консолідованої фінансової звітності:

 Вступають в силу для звітних періодів, що починаються з або після:
 Поправки до МСБО 1- Класифікація зобов’язань як поточних або необоротних          01 січня 

2023 року
 МСФЗ 17 «Страхові контракти»01 січня 2023 року

 Обтяжливі контракти - Вартість виконання контракту (Поправки до МСБО 37)01 січня 2022 року
Щорічне вдосконалення циклів стандартів МСФЗ 2018-2020 (Поправки до МСФЗ 1, МСФЗ 9, 

 МСФЗ 16, МСБО 41)01 січня 2022 року
 Поправки до посилань в Концептуальній основі фінансової звітності (Поправки до МСФЗ 3)01 

січня 2022 року
Менеджмент Групи очікує, що перераховані вище Стандарти, коли вступлять в силу в майбутніх 
періодах, не матимуть значного ефекту на фінансову звітність Групи.
В 2020 році не було суттєвих змін облікової політики Групи.

 3.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Основа складання фінансової звітності
Консолідована фінансова звітність Групи складена відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ), розроблених та опублікованих Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (РМСБО).
Фінансова звітність складена на основі історичної собівартості, окрім інвестицій, що оцінюються 
за справедливою вартістю через прибутки та збитки.
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Безперервна діяльність
Консолідована фінансова звітність була складена на основі принципу безперервної діяльності, що 
означає, що Група в стані реалізувати свої активи та погасити зобов'язання в ході звичайної 
операційної діяльності.
Основа консолідації
Консолідована фінансова звітність включає фінансову звітність Компанії та її дочірніх компаній 
станом на 31 грудня 2020 року.
Дочірні компанії повністю консолідуються Групою з моменту придбання, яка є датою отримання 
Групою контролю над дочірньою компанією та продовжує консолідуватися до моменту втрати 
такого контролю. Фінансова звітність дочірніх компаній підготовлена за той же звітний період, 
що і звітність материнської компанії на основі послідовного застосування облікової політики для 
всіх компаній Групи. Всі внутрішньо-групові залишки, операції, нереалізовані доходи та витрати, 
які виникли в результаті операцій всередині Групи, та дивіденди повністю виключені.
Зміна частки участі в дочірній компанії без втрати контролю обліковуються як операції з 
капіталом. Якщо Група втрачає контроль над дочірньою компанією, вона:
 •Припиняє визнання активів та зобов'язань дочірньої компанії (в тому числі гудвілу, що 

відноситься до неї);
 •Припиняє визнання залишкової вартості неконтрольованої частки;
 •Припиняє визнання накопичених курсових різниць, відображених в капіталі;
 •Визнає справедливу вартість отриманої винагороди;
 •Визнає справедливу вартість інвестиції, що залишилася;
 •Визнає прибуток або збиток, що виник в результаті втрати контролю;
 •Рекласифікує частку материнської компанії в компонентах, які раніше визнавалися в складі 

іншого сукупного доходу, до складу прибутку або збитку, або нерозподіленого прибутку у 
відповідності з конкретними вимогами.
Доходи та витрати дочірніх підприємств, придбаних або проданих протягом року, включаються в 
консолідований звіт про сукупні доходи та витрати, починаючи з моменту їх фактичного 
придбання або до фактичної дати продажу відповідно. Загальні сукупні доходи та витрати 
дочірніх підприємств розподіляються між акціонерами Компанії та тримачами неконтрольованих 
часток («НКЧ»), навіть якщо це призведе до виникнення від’ємного залишку НКЧ.
За необхідності, у фінансову звітність дочірніх компаній вносяться корегування для приведення 
застосованих принципів облікової політики у відповідність принципам облікової політики Групи.
Зміна часток володіння Групи в дочірніх підприємствах, які не призводять до втрати Групою 
контролю, враховуються у власному капіталі. Балансова вартість часток Групи та НКЧ в дочірній 
компанії корегуються із врахуванням зміни співвідношення цих часток. Будь-які різниці між 
сумою, на яку корегується НКЧ, та справедливою вартістю сплаченої чи отриманої винагороди 
відображаються у власному капіталі акціонерів материнської компанії.
У випадку втрати Групою контролю над дочірньою компанією, прибуток або збиток від вибуття 
розраховується як різниця між (1) справедливою вартістю отриманої винагороди та 
справедливою вартістю частки, що залишилася та (2) балансовою вартістю активів (враховуючи 
гудвіл) та зобов’язань дочірньої компанії, а також НКЧ. У випадку обліку активів дочірньої 
компанії по оціночній або справедливій вартості, а також визнання відповідних накопичених 
різниць в інших сукупних доходах та витратах в складі капіталу, суми, які раніше обліковувалися 
в інших сукупних доходах та витратах, обліковуються так, ніби Група продала відповідні активи 
та зобов’язання (тобто рекласифікуються в прибутки та збитки, або переводяться прямо в 
нерозподілений прибуток, як передбачено застосовними МСФЗ). Справедлива вартість вкладень, 
що залишилися в дочірню компанію в минулому, на дату втрати контролю приймається в якості 
вартості первісного визнання у відповідності до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» або (у 
застосовних випадках) в якості вартості первісного визнання вкладень в залежну або спільно 
контрольовану компанію.

Об'єднання бізнесу
Об'єднання бізнесу обліковується з використанням методу придбання. Вартість придбання 
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визначається як сума переданої винагороди, оціненої по справедливій вартості на дату 
придбання, розрахованої як сума переданих Групою активів, оцінених по справедливій вартості 
на дату придбання, зобов'язань, прийнятих Групою перед минулими власниками придбаної 
компанії, часток володіння, випущених Групою, в обмін на контроль над компанією, що 
придбається. Витрати, понесені у зв'язку придбанням, включаються до складу консолідованого 
прибутку та збитку, коли були понесені.
Ідентифіковані активи та зобов'язання, які були придбані, визнаються по справедливій вартості 
на дату придбання за виключенням:
 •Відстрочених податкових активів та зобов'язань, або активів, пов'язаних з домовленостями про 

винагороди співробітникам, які оцінюються згідно МСБО 12 «Податок на прибуток» та МСФЗ 19 
«Винагороди співробітникам», відповідно;
 •Зобов'язань або фондових інструментів, які відносять до виплат, основаних на акціях, компанії, 

що придбається або якщо Група змінює виплати, які оцінюються згідно МСФЗ 2 «Виплати, 
основані на акціях» на дату придбання; 
 •Активи, які класифіковані як такі, що утримуються для продажу згідно МСБО 5 «Довгострокові 

активи, призначені для продажу та діяльність, що припиняється».
Гудвіл оцінюється як перевищення суми переданої винагороди, суми неконтрольованої частки та 
справедливої вартості первісної частки (якщо вона існувала) в компанії, що придбається, над 
чистими ідентифікованими активами та очікуваними зобов’язаннями на дату придбання. У 
випадку, якщо після перегляду, чисті ідентифіковані активи та очікувані зобов’язання на дату 
придбання перевищують суму переданої винагороди, суми неконтрольованої частки та 
справедливої вартості первісної частки в компанії, що придбається, перевищення визнається в 
складі консолідованого прибутку та збитку як дохід від вигідного придбання.
Неконтрольовані частки, які існують на дату придбання, та які надають право їх власникам на 
пропорційну частку чистих активів компанії у випадку ліквідації, можуть первісно оцінюватися за 
справедливою вартістю або у частці НКЧ у визнаній вартості придбаних ідентифікованих чистих 
активів. Вибір способу оцінки проводиться для кожної угоди окремо. Інші види НКЧ оцінюються 
по справедливій вартості або, у застосовних випадках, в порядку, визначеним іншими МСФЗ.
Якщо винагорода, передана Групою в межах угоди по об'єднанню бізнесу, враховує активи або 
зобов'язання, що виникли у зв'язку з домовленістю про узгоджену винагороду, узгоджена 
винагорода оцінюється по справедливій вартості на дату придбання або враховується в складі 
винагороди, переданої за угодою про об'єднання бізнесу. Зміни справедливої вартості узгодженої 
винагороди, які підпадають під визначення «корегувань періоду оцінки», відображуються 
ретроспективно, з одночасним корегуванням гудвілу. Корегування періоду оцінки – це 
корегування, які виникають в результаті отримання додаткової інформації протягом періоду 
оцінки (не може перевищувати одного року з моменту придбання) про факти та обставини, що 
існували на дату придбання.
Наступний облік змін справедливої вартості узгодженої винагороди, яка не підпадає під 
визначення «корегувань періоду оцінки», залежить від класифікації узгодженої винагороди. 
Узгоджена винагорода, класифікована як капітал, не переоцінюється на наступні звітні дати, а 
його наступна виплата обліковується в складі капіталу. Узгоджена винагорода, класифікована як 
актив або зобов'язання, переоцінюється на наступні звітні дати у відповідності до МСФЗ 9 або 
МСБО 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи», при цьому різниці, що виникають, 
відносяться до прибутку та збитку.
У випадку поетапного об'єднання бізнесу, частка володіння Групою в компанії, що придбається, 
що була на дату отримання контролю, переоцінюється по справедливій вартості на дату 
отримання контролю, а отримана різниця відображається в сукупних доходах та витратах. Суми 
переоцінки наявних часток в компаніях, що придбаються, які обліковувалися в складі іншого 
сукупного капіталу, рекласифікуються в прибуток та збиток, якщо такий підхід повинен був би 
застосовуватися при вибутті такої частки.
Якщо первісний облік угоди по об'єднанню бізнесу не завершений на кінець звітного періоду, в 
якому відбувається об'єднання, в звітності подаються оціночні суми за статтями, оцінка яких не 
завершена. Ці оціночні суми корегуються (також можуть визнаватися додаткові активи чи 
зобов'язання) протягом періоду оцінки (див. вище) по мірі з'ясування фактів та обставин, які 
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існували на дату придбання, які мали б вплив на суми, визнані в звітності на таку дату, якщо вони 
були б відомі на той час.
Угоди по об'єднанню бізнесу, які відбулися до 1 січня 2010 року, обліковувалися у відповідності з 
попередньою редакцією МСФЗ 3.
Гудвіл
Гудвіл, який виникає при придбанні бізнесу, враховується по вартості придбання, визначеній на 
дату придбання за вирахуванням накопичених збитків від знецінення, якщо такі існують.
Для оцінки на предмет знецінення гудвіл розподіляється між всіма одиницями, що генерують 
грошові потоки («генеруючі одиниці») або групами генеруючих одиниць Групи, які очікувано 
отримають вигоди за рахунок синергії, досягненої в результаті об'єднання.
Оцінка на предмет знецінення генеруючих одиниць, серед яких був розподілений гудвіл, 
проводиться щорічно або частіше, якщо наявні ознаки знецінення такої одиниці. Якщо вартість 
генеруючої одиниці, що відшкодовується, стає нижчою за її балансову вартість, збиток від 
знецінення спочатку відноситься на зменшення балансової вартості гудвілу даної одиниці, а 
потім на інші активи даної одиниці пропорційно до балансової вартості кожного активу одиниці. 
Збитки від знецінення гудвілу визнаються безпосередньо в консолідованому звіті про сукупні 
доходи та витрати. Збиток від знецінення гудвілу не підлягає відновленню в наступні періоди. 
Під час вибуття відповідної генеруючої одиниці відповідна сума гудвілу враховується при 
визначенні прибутку та збитку від вибуття.
Інвестиції в асоційовані компанії
Асоційованою є компанія, на фінансову та операційну діяльність якої Група має суттєвий вплив, 
та яка не є ні дочірньою компанією, ні спільною діяльністю. Суттєвий вплив передбачає право 
приймати участь в прийнятті рішень, які стосуються фінансової та господарської діяльності 
компанії, але не передбачає контролю або спільного контролю у стосовно такої діяльності.
Результати діяльності, а також активи та зобов’язання асоційованих компаній включені до даної 
консолідованої фінансової звітності за методом участі в капіталі. За виключенням випадків, коли 
вкладення класифіковані як утримувані для продажу та обліковуються у відповідності з МСФЗ 5 
«Довгострокові активи, призначені для продажу та діяльність, що припиняється». Згідно методу 
участі в капіталі вкладення в залежні компанії початково визнаються в консолідованому звіті про 
фінансовий стан за вартістю придбання та потім корегуються із врахуванням частки Групи в 
прибутку та збитку та іншому сукупному доході залежної компанії. Якщо частка Групи в збитку 
асоційованої компанії перевищує вкладення Групи в таку залежну компанію (враховуючи будь-
які довгострокові вкладення, які за своєю сутністю складають частину чистих інвестицій Групи в 
залежну компанію), Група припиняє визнавати свою частку в подальших збитках. Додаткові 
збитки визнаються лише в тих випадках, коли у Групи за законом або у відповідності с нормами 
ділового обороту виникає зобов’язання відшкодувати відповідну частку збитків або якщо Група 
здійснила платежі від імені асоційованої компанії.
Позитивна різниця між вартістю придбання ідентифікованих активів, зобов’язань та умовних 
зобов’язань залежних компаній та часткою Групи в їх справедливій вартості на дату придбання 
представляють собою гудвіл, який включається до складу таких вкладень. Якщо частка Групи в 
чистій справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань та умовних 
зобов’язань залежної компанії перевищує вартість придбання, сума такого перевищення, після 
додаткового розгляду, відображається в консолідованому звіті про прибутки та збитки поточного 
періоду.
Для визначення необхідності визнання збитку від знецінення інвестицій Групи в залежну 
компанію застосовуються вимоги МСБО 36. Якщо існує така необхідність, загальна балансова 
вартість вкладень в залежне підприємство (враховуючи гудвіл) тестується на знецінення згідно 
МСБО 36 «Знецінення активів», шляхом співставлення суми інвестицій, що відшкодовується 
(більшої величини із експлуатаційної цінності та справедливої вартості за вирахуванням витрат 
на продаж) з її балансовою вартістю. Визнаний збиток від знецінення зменшує балансову 
вартість інвестицій. Відновлення збитку від знецінення визнається у відповідності до МСБО 36, 
вартість інвестицій в залежну компанію, що відшкодовується, згодом збільшується.
Прибутки та збитки Групи, які виникають по операціях із залежними компаніями, визнаються в 
консолідованій фінансовій звітності Групи тільки в межах часток володіння в залежних 
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компаніях, які не належать Групі.

Функціональна валюта и валюта подання
Консолідована фінансова звітність Групи представлена у валюті основного економічного 
середовища, в якому вона здійснює свою діяльність (її функціональній валюті). Для цілей цієї 
звітності, результати діяльності та фінансовий стан Групи представлені у тисячах українських 
гривень (ГРН’000 або тис. грн).
Гривня є функціональною валютою та валютою представлення консолідованої фінансової 
звітності Групи. При підготовці фінансової звітності Групи, операції у валютах, відмінних від 
функціональної валюти, відображаються за курсом обміну на дату операції. Монетарні активи та 
зобов’язання, виражені у іноземних валютах, відображаються за валютним курсом на дату 
балансу. Немонетарні активи, виражені в іноземних валютах, відображені за історичною 
вартістю, не перераховуються.
Відповідні валютні курси представлені нижче:

 Станом на
 31 грудня 2020Середній курс 

 за рік, що закінчився 31 грудня 2020Станом на
 31 грудня 2019Середній курс

за рік, що закінчився 
31 грудня 2019

    Гривня/долар США28,274626,963923,686225,8118
    Гривня/євро34,739630,801326,422028,9111

Основні засоби
Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, відображаються у Консолідованому звіті 
про фінансовий стан за історичною вартістю, включаючи всі витрати, необхідні для приведення 
активу у стан, придатний до використання, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених 
втрат від знецінення.
Капіталізовані витрати містять основні видатки на вдосконалення та заміни частин активів, які 
подовжують строк корисної експлуатації активів або збільшують їхню здатність генерувати 
доходи. Видатки на поточні ремонти та технічне обслуговування, що не відповідають 
вищенаведеним критеріям, визнаються у складі витрат того періоду, в якому вони були понесені.
Сума, що амортизується – це собівартість об’єкту основних засобів або переоцінена вартість, за 
вирахуванням його ліквідаційної вартості.  Ліквідаційна вартість активу – це очікувана сума, яку 
підприємство отримало б на поточний момент від реалізації об'єкта основних засобів після 
вирахування очікуваних витрат на вибуття, якщо б даний актив вже досяг того віку та стану, в 
якому, як очікувано, він буде знаходитися в кінці строку свого корисного використання.
Знос основних засобів призначений для списання амортизованої суми впродовж строку 
корисного використання активу та розраховується на основі прямолінійного методу. 
Строки корисного використання основних засобів подані нижче:

 Будівлі та споруди10-70 років
 Обладнання2-15 років

 Транспортні засоби3-10 років
 Меблі та інші основні засоби1-10 років

 ЗемляНе амортизується
Ліквідаційна вартість, строк корисної експлуатації об’єктів та метод нарахування амортизації 
основних засобів підлягають перегляду на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких 
змін попередніх оцінок обліковується як зміна в облікових оцінках.
Прибуток або збиток, що виникає у результаті вибуття або ліквідації об’єкта основних засобів, 
визначається як різниця між надходженнями від продажу та балансовою вартістю активу і 
визнається у складі прибутків і збитків того періоду, в якому вони виникли.
Незавершене будівництво складається з витрат, прямо пов’язаних зі спорудженням основних 
засобів, включаючи відповідний розподіл прямо віднесених до нього змінних накладних витрат, 
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понесених при спорудженні. Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація 
незавершеного будівництва починається з моменту готовності активів для використання, тобто з 
того моменту, коли вони перебувають у стані та у місці, в якому вони придатні до експлуатації у 
спосіб, визначений управлінським персоналом.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи з визначеними термінами використання, придбані в рамках окремих угод, 
обліковуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації та накопиченого 
збитку від знецінення. Амортизація нараховується за прямолінійним методом протягом строку 
корисного використання нематеріальних активів. Очікувані строки корисного використання та 
метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі 
зміни в оцінках відображаються у звітності без перегляду порівняльних показників. 
Нематеріальні активи з невизначеними строками використання, придбані в межах окремих угод, 
обліковуються за вартістю придбання та вирахуванням накопиченого збитку від знецінення.
Нематеріальні активи, придбані при об’єднанні бізнесу та які подаються окремо від гудвілу, 
визнаються в обліку за справедливою вартістю на дату придбання (яка розглядається як вартість 
придбання).
Після первісного визнання нематеріальні активи, придбані при об’єднанні бізнесу, 
відображаються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації та 
накопиченого збитку від знецінення аналогічно нематеріальним активам, придбаним в межах 
окремих угод.
Нематеріальний актив списується при вибутті, або коли від його використання чи вибуття не 
очікується отримання жодних економічних вигод. Доходи чи витрати, що виникли при списанні 
нематеріального активу, обчислені як різниця між чистими надходженнями від списання та 
балансовою вартістю активу, визнаються у прибутках або збитках при списанні активу.
Зменшення корисності матеріальних та нематеріальних активів
На кожну звітну дату балансу Група переглядає балансову вартість матеріальних і нематеріальних 
активів, щоб визначити, чи існує ознака того, що ці активи зазнали збитку від зменшення 
корисності. Якщо така ознака існує, попередньо оцінюють суму очікуваного відшкодування 
активу з метою визначення обсягу збитку від зменшення корисності (якщо він є). Коли 
неможливо попередньо оцінити суму очікуваного відшкодування індивідуального активу, Група 
попередньо оцінює суму очікуваного відшкодування одиниці, яка генерує грошові кошти та до 
якої належить актив. Вартість корпоративних активів Групи також розподіляється на окремі 
одиниці, які генерують грошові кошти, або найменші групи, що генерують грошові кошти, для 
яких може бути знайдений розумний і послідовний метод розподілу.
Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання та нематеріальні активи, 
які ще не придатні для використання, перевіряються на предмет зменшення корисності 
щонайменше один раз на рік, незалежно від того, чи існує ознака того, що цей актив може бути 
знецінений.
Сума очікуваного відшкодування активу є більшою з двох оцінок: справедливої вартості за 
вирахуванням витрат на продаж та її вартості при використанні. Оцінюючи вартість при 
використані, попередньо оцінений рух грошових коштів приводиться до теперішньої вартості із 
застосуванням ставки дисконтування до оподаткування, що відбиває поточну ринкову оцінку 
вартості грошей в часі, та врахуванням ризиків, властивих даному активу, щодо яких оцінка 
майбутніх грошових потоків не коригувалась.
Якщо сума відшкодування активу (чи одиниці, яка генерує грошові кошти) виявляється меншою 
за його балансову вартість, балансова вартість активу (одиниці, яка генерує грошові кошти) 
зменшується до суми його очікуваного відшкодування. Сторнування збитку від зменшення 
корисності визнається негайно у прибутках чи збитках, якщо відповідний актив не відображають 
за переоціненою сумою, у випадку чого сторнування збитку від зменшення корисності 
розглядається як зменшення резерву переоцінки. 
У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова вартість активу 
(одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки 
його очікуваного відшкодування, але так, що збільшена балансова вартість не перевищує 
балансову вартість, яку б визначили, якби збиток від зменшення корисності не визнали для 
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активу (одиниці, яка генерує грошові кошти) у попередніх роках. Сторнування збитку від 
зменшення корисності визнається негайно у прибутках чи збитках, якщо відповідний актив не 
відображають за переоціненою сумою; в іншому випадку сторнування збитку від зменшення 
корисності розглядається як збільшення резерву переоцінки.
Фінансові інструменти:
Фінансові активи
Класифікація та первісне визнання
Група визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання в тому випадку, коли стає стороною 
договору відносно даного фінансового інструмента.
За виключенням торгової дебіторської заборгованості, яка не містить суттєвого компонента 
фінансування та оцінюється за ціною операції згідно МСФЗ 15, всі фінансові активи під час 
первісного визнання оцінюються по справедливій вартості плюс чи мінус витрати на операцію 
(якщо такі могли бути).
Фінансові активи, крім тих, що визначені в якості інструментів хеджування, класифікуються за 
наступними категоріями:
- фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю;
- фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток та збиток;
- фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
В звітному періоді Група не володіла фінансовими активами, які класифікуються за 
справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
Класифікація фінансових активів визначається з врахуванням наступних критеріїв:
(а) бізнес-моделі суб’єкта господарювання, яка використовується для управління фінансовими 
активами; та
(б) визначених договором характеристик фінансового активу, пов’язаних з грошовим потоком.
Всі доходи та витрати, пов’язані з фінансовими активами, які визнаються в прибутку та збитку, 
відображаються в складі фінансових витрати, фінансових доходів або інших фінансових статей, 
за виключенням зменшення корисності дебіторської заборгованості, яка відображається в інших 
операційних витратах.
Подальша оцінка фінансових активів
Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
Фінансові активи оцінюються за амортизованою вартістю, якщо активи відповідають наступним 
умовам (і не призначені для оцінки за амортизованою вартістю через прибуток та збиток):
- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових 
активів для отримання договірних грошових потоків; та
- договірні умови фінансового активу генерують в певні дати грошові потоки, які є виключно 
виплатами основної суми та відсотків за непогашену частину основної суми.
Після первісного визнання фінансові активи оцінюються за амортизованою вартістю з 
використання методу ефективної ставки відсотка. Грошові потоки від використання фінансового 
активу не дисконтуються, якщо ефект є не суттєвим. Грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та 
більша частина іншої дебіторської заборгованості належить до цієї категорії фінансових 
інструментів.
Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток та збиток
Фінансові активи, які утримуються в межах іншої бізнес-моделі, відмінної від «утримання для 
отримання договірних грошових потоків» або «утримання для отримання договірних грошових 
потоків та продажу», класифікуються за справедливою вартістю через прибуток та збиток. Крім 
того, незалежно від бізнес-моделі, фінансові активи, договірні грошові потоки, яких не є 
виключно виплатами основної суми та відсотків, оцінюються за справедливою вартістю через 
прибуток та збиток. Всі похідні фінансові інструменти підпадають під цю категорію, крім тих, які 
визначені та ефективні як інструменти хеджування, для яких застосовуються вимоги хеджування.
Активи даної категорії оцінюються за справедливою вартістю через прибуток та збиток та 
визнаються в складі прибутку та збитку. Справедлива вартість фінансових активів в цій категорії 
визначається на основі активних ринкових операцій та застосовується метод оцінки в тому 
випадку, якщо відсутній активний ринок.
Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
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Група оцінює фінансовий актив за справедливою вартістю через інший сукупний дохід у випадку 
одночасного виконання наступних умов: 
- фінансовий актив утримується в межах бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових 
активів для отримання договірних грошових потоків, 
-договірні умови фінансового активу передбачають отримання грошових потоків у вказані дати, 
які є виключно виплатами в рахунок основної суми боргу та відсотків на непогашену частину 
основної суми боргу.
Прибуток та збиток, визнаний в іншому сукупному доході підлягає рекласифікації після 
припинення визнання фінансового активу.
Зменшення корисності фінансових активів
Застосування вимог МСФЗ 9 передбачає використання, в більшій мірі, прогнозної інформації при 
оцінці суми кредитного збитку – модель «очікуваних кредитних збитків». Вимоги МСФЗ 9, що 
стосуються зменшення корисності, замінили попередню модель «зазнаних збитків». Положення 
МСФЗ 9, що стосуються зменшення корисності, застосовуються до боргових фінансових 
інструментів, кредитів та інших фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю 
та за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, торгової дебіторської заборгованості, 
контрактним активам, які визнаються та обліковуються у відповідності до МСФЗ 15, а також 
поруки по кредитам та деяким іншим фінансовим гарантіям (у відношенні емітента), які не 
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток та збиток.
Група оцінює ряд даних при визначенні кредитного ризику та очікуваних кредитних збитків, 
включаючи історичні події, обґрунтовані та затверджені прогнозні дані, які в своїй сукупності 
впливають на отримання платежів майбутніх грошових потоків від використання фінансового 
інструмента.
При застосуванні даного підходу з використанням прогнозних даних виділяють:
- фінансові інструменти, за якими не відбулося суттєвого погіршення кредитного ризику з 
моменту первісного визнання або такі фінансові інструменти мають низький кредитний ризик 
(Етап 1), та
- фінансові інструменти, за якими відбулося суттєве погіршення кредитного ризику з моменту їх 
первісного визнання та чий кредитний ризик не є низьким (Етап 2).
Етап 3 передбачає оцінку фінансових активів, які мають об'єктивні ознаки зменшення корисності 
станом звітну дату.
12-місячні очікувані кредитні збитки визнаються для першої категорії, тоді як «очікувані кредитні 
збитки за весь період дії» визнаються для другої категорії.
Величина очікуваних кредитних збитків визначається на основі зваженої по вірогідності оцінці 
кредитних збитків за весь очікуваний період дії фінансового інструмента.
Припинення визнання фінансових активів
Група припиняє визнавати фінансові активи в разі припинення дії договірних прав на грошові 
потоки  від використання фінансового активу, або коли були передані всі ризики і вигоди від 
володіння таким фінансовим активом. Якщо Група в основному не передає і не зберігає усі 
ризики і вигоди від володіння активом, а продовжує контролювати переданий актив, то воно 
продовжує відображати свою частку в даному активі та пов’язані з ним можливі зобов’язання. 
Якщо Група зберігає практично всі ризики і вигоди від володіння переданим фінансовим 
активом, воно продовжує враховувати даний фінансовий актив, а отримані при передачі кошти 
відображає у вигляді забезпеченої позики. При повному припиненні визнання фінансового 
активу різниця між балансовою вартістю активу та сумою отриманої і належної до отримання 
винагороди, а також дохід або витрати, накопичені в іншому сукупному прибутку, відносяться на 
прибутки і збитки.
Якщо фінансовий актив списується не повністю (наприклад, коли Група зберігає за собою 
можливість викупити частину переданого активу або зберігає за собою частину ризиків та вигод, 
пов'язаних з володінням (але не «практично всі» вигоди та ризики), при цьому контроль Групи за 
активом зберігається), Група розподіляє балансову вартість даного фінансового активу між 
частинами: що утримується та що списується, пропорційно справедливій вартості даних частин 
на дату передачі. Різниця між балансовою вартістю, розподіленою на частину, що списується, та 
сумою отриманої винагороди, а також будь-які накопичені розподілені на таку частину доходи та 
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витрати, визнані в іншому сукупному доході, відносяться на прибутки та збитки. Доходи та 
витрати, визнані в іншому сукупному доході, розподіляються також пропорційно справедливій 
вартості, утримуваній та списуваній частин.
Торгова дебіторська заборгованість та контрактні активи
Група використовує спрощений підхід обліку торгової та іншої дебіторської заборгованості, а 
також активів і нараховує резерв очікуваних кредитних збитків. Це очікувані падіння 
контрактних грошових потоків, враховуючи потенційний дефолт в будь-який момент періоду дії 
фінансового інструмента. При розрахунку, Група використовує історичний досвід, зовнішні 
фактори та перспективну інформацію для того щоб розрахувати очікувані кредитні збитки з 
використанням матриці розрахунку.

Фінансові зобов’язання
Оцінка фінансових зобов'язань
Фінансові зобов'язання Групи включають позики, торгову та іншу заборгованість. Фінансові 
зобов'язання первісно оцінюються за справедливою вартістю, а де необхідно, відкориговані на 
витрати, якщо тільки Група не класифікує фінансове зобов'язання як, таке що оцінюється за 
справедливою вартістю через прибуток та збиток.
В подальшому фінансові зобов'язання оцінюються за амортизованою вартістю з використанням 
методу ефективної ставки відсотка за виключенням фінансових зобов'язань, які оцінюються за 
справедливою вартістю через сукупні доходи та збитки, які згодом оцінюються за справедливою 
вартістю з визнанням доходів та витрат (відмінних від деривативних фінансових інструментів, які 
є інструментами хеджування).
Всі витрати, пов’язані з відсотками та, якщо застосовано, зміни у справедливій вартості 
інструмента, які відображені у збитках, включаються у фінансові витрати або фінансові доходи.
Класифікація в якості зобов'язання чи капіталу
Боргові та дольові фінансові інструменти, випущені компаніями Групи, класифікуються як 
фінансові зобов’язання або капітал, виходячи із сутності відповідного договору, а також 
визначень фінансового зобов’язання та дольового інструмента.
Класифікація фінансових зобов'язань
Фінансові зобов’язання класифікуються або як такі, що «оцінюються за справедливою вартістю 
через прибуток та збиток» («ОСВЧПЗ»), або як «інші фінансові зобов’язання».
Фінансові зобов'язання категорії ОСВЧПЗ 
Фінансові зобов'язання класифікуються як ОСВЧПЗ або якщо вони призначені для торгівлі, або 
кваліфіковані при первісному визнанні як ОСВЧПЗ.
Фінансове зобов'язання класифікується як «призначене для торгівлі», якщо воно:
 •придбається з основною метою зворотного викупу в майбутньому;
 •при первісному визнанні є частиною портфеля ідентифікованих фінансових інструментів, які 

управляються Групою як єдиний портфель, по якому є нещодавня історія короткострокових 
придбань та перепродажу; або
 •є деривативом, не визначеним як інструмент хеджування в угоді ефективного хеджування.

Фінансове зобов'язання, що не є «призначеним для торгівлі», може бути класифіковане як 
ОСВЧПЗ в момент визнання, якщо:
 •застосування такої класифікації усуває або суттєво скорочує дисбаланс в оцінці або обліку 

активів та зобов'язань, який міг би виникнути в протилежному випадку;
 •фінансове зобов'язання є частиною групи фінансових активів, фінансових зобов'язань або групи 

фінансових активів чи зобов'язань, управління та оцінка якими здійснюється на основі 
справедливої вартості у відповідності з документально оформленою стратегією управління 
ризиками або інвестиційною стратегією Групи, та інформація про таку групу подається всередині 
Групи на такій основі; або
 •фінансове зобов'язання є частиною інструмента, що містить один чи декілька вбудованих 

деривативів, та МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» дозволяє класифікувати інструмент в цілому 
(актив або зобов'язання) як ОСВЧПЗ.
Фінансові інструменти категорії ОСВЧПЗ оцінюються за справедливою вартістю з віднесенням 
переоцінки на рахунок прибутку та збитку. Відсотки, сплачені по фінансовому зобов'язанню, 
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враховуються по рядку «Фінансові витрати» консолідованого звіту про прибутки та збитки та 
сукупний дохід.
Інші фінансові зобов'язання
Інші фінансові зобов'язання, враховуючи позики та кредити, первісно оцінюються за 
справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на здійснення операції. Інші фінансові 
зобов'язання згодом оцінюються по амортизованій вартості з використанням метода ефективної 
ставки відсотка, із визнанням відсоткових витрат по методу ефективної доходності.
Припинення визнання фінансових зобов’язань
Група припиняє визнавати свої фінансові зобов’язання тільки у разі їх погашення, анулювання 
або закінчення строку вимоги по них. Різниця між балансовою вартістю списаного фінансового 
зобов’язання та сплаченою або належною до сплати винагородою визнається в консолідованому 
звіті про сукупний дохід.

Грошові кошти
Грошові кошти включають в себе грошові кошти в касі та на рахунках у банках., а також 
банківські депозити з початковим строком менше трьох місяців.
Торгова та інша кредиторська заборгованість
Торгова та інша кредиторська заборгованість при первісному визнанні оцінюється за 
справедливою вартістю. У подальшому вона оцінюється за амортизованою вартістю з 
використанням методу ефективної ставки відсотка.
Кредити та позики
Відсоткові банківські кредити та позики первісно оцінюються за справедливою вартістю, за 
вирахуванням прямих витрат на здійснення операції, а згодом вони оцінюються за 
амортизованою вартістю з використанням метода ефективної ставки відсотка. Будь-яка різниця 
між надходженнями (за вирахуванням витрат на здійснення операції) та сумою розрахунку або 
сумою погашення визнається протягом строків відповідних позик та враховується в складі 
фінансових витрат.
Витрати на позики
Витрати на позики, що безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виготовлення 
кваліфікованого активу, тобто активу, підготовка якого до передбачуваного використання або 
для продажу обов’язково вимагає значного часу, додаються до вартості цих активів до тих пір, 
поки ці активи не будуть, в основному, готові до передбачуваного використання або для 
продажу. Усі інші витрати за позиками визнаються у складі звіту про сукупні доходи як витрати 
того періоду, в якому вони були понесені.
Резерви
Резерви визнаються, коли у Групи є поточне зобов’язання (юридичне або конструктивне), що 
виникло в результаті минулих подій, погашення якого, ймовірно, призведе до вибуття ресурсів, 
які втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного 
зобов’язання.
Сума, визнана в якості резерву, є найбільш достовірною оцінкою компенсації, необхідної для 
врегулювання поточного зобов’язання на звітну дату, беручи до уваги всі ризики і 
невизначеності, супутні даним зобов’язанням. У тих випадках, коли резерв оцінюється з 
використанням потоків грошових коштів, за допомогою яких передбачається погасити поточне 
зобов’язання, його балансова вартість являє собою теперішню вартість даних грошових потоків.
У тих випадках, коли деякі або всі економічні вигоди, які потрібні для реалізації резерву, 
передбачається отримати від третьої сторони, така сума до отримання визнається як актив, якщо 
точно відомо, що відшкодування буде отримано і його можна достовірно визначити.
Гарантійне обслуговування
Забезпечення під гарантійне обслуговування нараховується дистриб'юторськими та дилерськими 
компаніями тільки в тому випадку, коли гарантійною політикою компанії передбачено 
здійснення гарантійних ремонтів за власний рахунок. Звичайно таке можливо, коли 
дистриб'юторська компанія за рахунок власних коштів продовжує гарантійні строки виробника 
автомобіля або розширює список гарантійних випадків або, коли дилерська компанія приймає на 
себе витрати по гарантійному обслуговуванню обладнання, яке було реалізовано. Забезпечення 

© SMA 031215662020 р. 



під гарантійне обслуговування нараховується наступним чином: визначається прогнозна 
кількість звернень по гарантії та множиться на середню прогнозну вартість ремонту, та отримана 
сума дисконтується.
Запаси
Запаси складаються, головним чином, з товарів, утримуваних для продажу. Інші запаси 
представлені запасними частинами та матеріалами, що утримуються для обслуговування та 
ремонту основних засобів. Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартістю 
придбання або чистою вартістю реалізації.
Собівартість запасних частин, утримуваних для продажу, та інших запасів розраховується з 
використанням методу ФІФО. Собівартість автомобілів утримуваних для продажу 
розраховується з використанням методу ідентифікованої собівартості.
Передплати постачальникам
Передплати постачальникам відображаються по собівартості за вирахуванням резерву сумнівної 
заборгованості.
Оренда
Під час укладання Договору оренди, Група здійснює оцінку чи відповідає Договір критеріям 
оренди, а саме чи виконується умова передачі права контролювати користуванням 
ідентифікованим активом протягом певного періоду часу в обмін на компенсацію.
Група застосовує єдиний підхід до всіх орендних операцій, крім короткострокової оренди та 
оренди малоцінних активів. В обліку Група визнає зобов'язання з оренди та актив у формі права 
користування.
Група як орендар
(а) Актив у формі права користування
Група визнає право на користування активом на дату початку дії Договору оренди, тобто на дату, 
коли актив придатний до використання. Він визнається за собівартістю за мінусом 
амортизаційних відрахувань та збитків від зменшення корисності активу. Актив у формі права 
користування включає суму визнаних зобов'язань, прямих витрат, які пов'язані з орендою та 
орендні платежі, які понесені до або на дату початку дії оренди, за вирахуванням отриманих 
стимулів у вигляді знижок. Амортизація активу у формі права користування здійснюється 
прямолінійним методом, відповідно до терміну корисної експлуатації активу.
(б) Зобов'язання з оренди
Група визнає зобов'язання з оренди на дату початку дії оренди за теперішньою вартістю 
орендних платежів, які необхідно здійснювати протягом строку оренди. Орендні платежі 
включають фіксовані платежі, за вирахуванням дебіторської заборгованості за оренду, змінних 
орендних платежів, які залежать від індексу або ставки, та гарантійної суми, що очікується до 
сплати. Змінні орендні платежі, які залежать від відсоткової ставки визнаються витратами у тому 
періоді, в якому вони були здійсненні. При обчисленні теперішньої вартості орендних платежів 
Група використовує процентну ставку за новими кредитами нефінансовим Корпораціям у розрізі 
видів валют і строків погашення. Вартість орендного зобов'язання може змінюватись у разі 
наявності достатніх умов для його переоцінки.
(в) Короткострокова оренда та оренда малоцінних активів
Група не застосовує умови стандарту МСФЗ 16 до об'єктів, термін оренди яких не перевищує 12 
місяців. Також дія стандарту не застосовується до малоцінних активів. Облік оренди вказаних 
об'єктів здійснюється прямолінійним методом протягом всього терміну оренди.
Група як орендодавець
Оренда, яка не передбачає передачу суттєвих ризиків та винагород, пов'язаних з правом 
власності класифікується як операційна. Дохід від оренди, що виникає на прямолінійній основі 
визнається в частині Звіту про доходи та збитки. Початкові прямі витрати, які виникають при 
укладанні договору операційної оренди додаються до балансової вартості об'єкта оренди та 
визнаються протягом всього терміну оренди. Умовна орендна плата визнається в тому періоді, в 
якому вона здійснена.
Контрактні зобов'язання по страхуванню
Страхування інше, ніж страхування життя (що складається із загального страхування і медичного 
страхування)
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Контрактні зобов'язання по страхуванню іншому, ніж страхування життя, включають в себе 
резерв під врегулювання збитків і резерв під незароблені премій. Резерв під врегулювання збитків 
ґрунтується на розрахунку вартості всіх збитків понесених, але не оплачених на звітну дату, 
включаючи витрати на обробку і зменшені на очікувану суму списань і інших відшкодувань. 
Можуть мати місце відстрочки в повідомленні і погашенні певних видів вимог, отже, їх 
остаточна вартість не може бути точно відома на дату звіту. Зобов'язання розраховується на 
звітну дату з використанням ряду стандартних технік актуарних прогнозних вимог, заснованих 
на емпіричних даних і поточних припущеннях, які можуть включати маржу під негативні 
коливання. Зобов'язання не дисконтуються для обліку вартості грошей у часі. Резерв під 
вирівнювання або катастрофи не створюється. Зобов'язання припиняють визнавати, коли термін 
за зобов'язаннями оплати вимоги закінчується, договір анулюється або скасовується.
На кожну звітну дату страховик переглядає свої діючі ризики і проводить тест на адекватність 
зобов'язань згідно МСФЗ з метою визначення наявності перевищення очікуваних вимог і 
відкладених витрат придбання над незаробленими преміями. Якщо розрахунок показує, що сума 
незароблених премій в обліку є неадекватною, відхилення визнається у звіті про прибутки і 
збитки шляхом створення резерву під відхилення по преміях.
Резерв під неотримані премії являє собою частину премій, отриманих або до отримання, які 
відносяться до ризиків, які ще існують на звітну дату. Резерв визнається, коли контракт вступає в 
силу і премії починають нараховуватися, і відображаються в обліку у вигляді доходу по преміях 
протягом терміну дії контракту відповідно до графіка надання страхових послуг за контрактом. 
На кожну звітну дату Група переглядає свої діючі ризики і проводить тест на адекватність 
зобов'язань згідно з МСФЗ з метою визначення наявності перевищення очікуваних вимог і 
відкладених витрат придбання, над незаробленими преміями. Цей розрахунок використовує 
поточний розрахунок майбутніх контрактних грошових потоків після прийняття до уваги 
нарахованих відсотків на капітал, очікуваних за активами, що належать до відповідного 
технічного резерву по страхуванню іншому, ніж страхування життя. Якщо ці розрахунки 
показують, що сума незароблених премій (за вирахуванням відповідної відкладеної вартості 
придбання) в обліку є неадекватною, відхилення визнається в звіті про прибутки та збитки та 
інший сукупний дохід шляхом створення резерву під відхилення по преміях. 
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рік представляють собою суму поточних та 
відстрочених податків.
Поточні зобов’язання з податку на прибуток
Сума поточного податку на прибуток визначається, виходячи з величини оподатковуваного 
прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у звіті про 
сукупні доходи або витрати, на суму доходів і витрат, що підлягають оподаткуванню або 
вирахуванню в інших періодах, а також виключає ті статті доходів і витрат, що взагалі не 
підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування. Зобов’язання щодо 
поточного податку на прибуток розраховуються з використанням ставок оподаткування, 
встановлених законодавством, що діють на звітну дату.
Відстрочені активи та зобов’язання з податку на прибуток
Відстрочений податок на прибуток визнається для тимчасових різниць між балансовою вартістю 
активів та зобов’язань, відображених у фінансовій звітності, і відповідними даними податкового 
обліку, що використовується при розрахунку оподатковуваного прибутку. Відстрочені податкові 
зобов’язання, як правило, відображаються з урахуванням усіх оподатковуваних тимчасових 
різниць. Відстрочені податкові активи відображаються з урахуванням усіх тимчасових різниць за 
умови високої ймовірності отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього 
для використання цих тимчасових різниць. Податкові активи та зобов’язання не відображаються 
у фінансовій звітності, якщо тимчасові різниці пов’язані з гудвілом або виникають внаслідок 
первісного визнання інших активів і зобов’язань у рамках угод (крім угод з об’єднання бізнесу), 
які не впливають ні на оподатковуваний, ні на бухгалтерський прибуток.
Відстрочені податкові зобов'язання відображаються із врахуванням оподатковуваних тимчасових 
різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні, асоційовані компанії, а також спільної діяльності, за 

© SMA 031215662020 р. 



виключенням випадків, коли Група має можливість контролювати строки відновлення 
тимчасової різниці та існує висока вірогідність того, що дана різниця не буде відмінена в 
передбачуваному майбутньому. Відстрочені податкові активи, які виникли в результаті утворення 
тимчасових різниць, які вираховуються, пов’язаних з інвестиціями в дочірні, асоційовані 
компанії, а також спільної діяльності, визнаються за умови високої вірогідності отримання 
оподатковуваного прибутку в майбутньому, достатньої для використання даних тимчасових 
різниць, та очікуваного їх відновлення в передбачуваному майбутньому.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного звітного 
періоду і зменшується, якщо ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, 
достатнього для повного або часткового використання цих активів, більше не є високою.
Відстрочені податкові активи і зобов’язання з податку на прибуток розраховуються з 
використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), 
встановлених законодавством, що набрало або практично набрало чинності на звітну дату, які, 
ймовірно, будуть діяти в період реалізації податкового активу або погашення зобов’язання. 
Оцінка відстрочених податкових зобов’язань і активів відображає податкові наслідки намірів 
Групи (станом на звітну дату) щодо способів відшкодування або погашення балансової вартості 
активів і зобов’язань.
Відстрочені податкові активи і зобов’язання відображаються у звітності згорнуто, якщо існує 
законне право провести взаємозалік поточних податкових активів і зобов’язань, що відносяться 
до податку на прибуток, який справляється одним і тим самим податковим органом, і Група має 
намір таким чином провести взаємне зарахування поточних податкових активів і зобов’язань.
Поточні та відстрочені зобов’язання з податку за період 
Поточні та відстрочені податки визнаються у прибутках і збитках, окрім випадків, коли вони 
стосуються статей, що безпосередньо відносяться до складу іншого сукупного доходу або 
власного капіталу. У цьому випадку відповідний податок визнається або в іншому сукупному 
прибутку або безпосередньо в капіталі. Якщо поточний або відстрочений податок виникає в 
результаті первісного обліку операції з об’єднання бізнесу, податковий ефект відображається при 
відображенні цієї угоди.
Пенсійні зобов'язання
Державний пенсійний план з встановленими внесками – Група здійснює внески в Державний 
пенсійний фонд України, виходячи із розміру заробітної плати кожного працівника. Витрати 
Групи за такими внесками враховані у статті «Заробітна плата та відповідні витрати». Дана сума 
враховується у витрати того періоду, коли вони фактично здійснені.

Доходи від реалізації
Доходи від реалізації визнаються у розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або 
такої, що підлягає отриманню, і являють собою надходження від реалізації продукції (товарів, 
робіт і послуг) в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням очікуваних повернень 
товару покупцями, знижок та інших аналогічних відрахувань, а також за вирахуванням податку 
на додану вартість.
Визнання доходів
Група застосовує МСФЗ 15 «Доходи за договорами з клієнтами» з 1 січня 2018 року. Згідно з 
МСФЗ 15, доходи від реалізації визнаються для відображення передачі обіцяних товарів або 
послуг клієнтам у сумі, яка відображає суму компенсації, на яку підприємство, як передбачається, 
матиме право в обмін на ці товари та послуги. Група використовує п’яти етапну модель для 
визнання доходів:
1) ідентифікація договору з клієнтом;
2) визначення в договорі зобов'язань до виконання;
3) визначення ціни угоди;
4) розподіл ціни угоди на окремі зобов'язання до виконання;
5) визнання доходів від реалізації тоді, коли (або як тільки) задовольняються зобов'язання до 
виконання згідно з умовами договору.
Група визнає доходи від реалізації тоді, коли (або як тільки) задоволено виконання зобов'язань, 
тобто, коли контроль над товарами або послугами, який супроводжує виконання конкретних 
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зобов'язань, був переданий клієнту.
Дохід визначається в момент часу або в плині часу, коли (або як тільки) Група виконала 
зобов'язання з надання товарів або послуг своїм клієнтам.

У разі, якщо Група стає стороною угоди, яке передбачає передачу низки товарів і послуг, то 
загальна сума угоди за договором розподіляється на окремі зобов'язання на основі індивідуально 
визначеної вартості реалізації. Ціна угоди за договором не враховує суми виручки, отриманої на 
користь третіх осіб.
Умовні зобов'язання та активи
Умовні зобов’язання не визнаються у консолідованій фінансовій звітності. Такі зобов’язання 
розкриваються у примітках до консолідованої фінансової звітності, за винятком тих випадків, 
коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною. Умовні активи 
не визнаються в консолідований фінансовій звітності, але розкриваються в примітках в тому 
випадку, якщо існує достатня вірогідність притоку економічних вигод.

 4.СУТТЄВІ СУДЖЕННЯ ТА ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ОЦІНКАХ
Важливі припущення у застосуванні облікових політик
У процесі застосування облікової політики керівництво Групи зробило певні професійні 
судження, крім тих які вимагають використання оцінок, які мають найбільш істотний вплив на 
суми, визнані в фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають правомірність 
застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній основі.
Облік безпроцентних наданих та отриманих позик від пов’язаних осіб
Безпроцентні позики, отримані від пов’язаних сторін і видані пов’язаним сторонам, 
відображаються за номінальною вартістю у зв’язку з тим, що дані позики носять технічний 
характер в рамках загального управління грошовими коштами групи компаній, підконтрольних 
кінцевій контролюючій стороні.
Основні причини невизначеності в оцінках
Нижче наведені основні припущення щодо майбутнього, а також основні джерела 
невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які спричиняють істотний ризик необхідності 
внесення суттєвих коригувань у балансову вартість активів і зобов’язань протягом наступного 
фінансового року.

 (а)Строки корисного використання основних засобів
Оцінка строків корисного використання об’єктів основних засобів залежить від професійного 
судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні 
строків корисного використання активів керівництво приймає до уваги умови передбачуваного 
використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови роботи, в яких будуть 
експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якої з цих умов або оцінок може призвести в результаті 
до коригування майбутніх норм амортизації.

 (б)Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків в тій мірі, 
в якій існує ймовірність, що буде отриманий прибуток до оподаткування, для якого можуть бути 
використані ці збитки. Від керівництва вимагається прийняття істотного професійного судження 
при визначенні суми відкладених податкових активів, які можна визнати, на основі 
передбачуваного терміну і рівня оподатковуваних прибутків з урахуванням стратегії майбутнього 
податкового планування.
Згідно Податкового кодексу України, суми та строки зменшення тимчасових різниць залежать 
від прийняття суттєвих суджень керівництва Групи на основі оцінки майбутньої облікової та 
податкової вартості основних засобів.

 (в) Оцінка гудвілу на знецінення
Для цілей оцінки на предмет знецінення гудвіл, що виникає в результаті придбання дочірніх 
компаній, був врахований в єдину групу активів, які генерують грошові потоки.
Вартість гудвілу, що відшкодовується, визначається виходячи із вартості його використання, 
основаної на величині прогнозованих грошових потоків, виходячи із п'ятирічних фінансових 
планів для даної групи активів, які генерують грошові потоки, затверджені керівництвом.
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Керівництво Групи вважає, що будь-яка обґрунтована зміна основних припущень, на яких 
базується оцінка суми, що відшкодовується, не призведе до перевищення балансової вартості 
генеруючої одиниці над її вартістю, що відшкодовується.

 (г) Оцінка страхових контрактних зобов'язань. Контрактні зобов'язання по страхуванню життя.
Контрактні зобов'язання по страхуванню життя базуються або на поточних припущеннях, або на 
припущеннях, встановлених на дату початку дії контракту, основаних на найкращий оцінках на 
даний час, збільшені на маржу за ризик або негативні відхилення. Всі контракти є предметом 
тестування зобов'язань на адекватність, яке відображує найкращу оцінку керівництва відносно 
майбутніх грошових потоків. Певні витрати на придбання, які стосуються продажу нових полісів, 
відображуються як відкладені витрати на придбання (ВВП) та амортизуються в складі прибутку 
та збитку протягом всього періоду дії. Якщо припущення, щодо майбутньої доходності даних 
полісів не реалізуються, амортизація таких витрати буде прискорена та це може привести до 
додаткових списань від знецінення в консолідованому звіті про прибутки та збитки. Головне 
застосоване припущення стосується смертності, хвороби, тривалості життя, доходності 
інвестицій, витратам, рівня похибки та відсотку відмов, а також ставці дисконтування. Група 
приймає показники смертності та виживання на рівні стандарту для України та корегує їх на 
показники виключно впливу ризика, характеристики продукту, цільові ринки та власний досвід 
стосовно суттєвості та частоти висування вимог. Для тих контрактів, для яких ризик стосується 
тривалості життя, створюється доцільний резерв під очікувані майбутні покращення в 
показниках смертності, в способі життя, який може вплинути на майбутні показники смертності. 
Також розрахунки проводяться стосовно майбутньої доходності інвестицій в активи, які 
забезпечують контракти по страхуванню життя. Дані розрахунки базуються на поточній ринковій 
доходності, а також очікуваннях відносно майбутнього економічного та фінансового розвитку. 
Припущення стосовно майбутніх витрат базуються на поточному рівні витрат, скорегованих на 
очікувані витрати на інфляцію, якщо застосовно. Ступінь похибки та відсоток відмов базуються 
на історичному досвіді Групи.

Страхування інше, ніж страхування життя (враховує також загальне та медичне страхування)
Для контрактів по страхуванню іншому, ніж страхування життя, розрахунки повинні базуватися 
на кінцевих витратах по вимогам, розкритим на звітну дату, та очікуваних кінцевих витратах по 
прийнятим вимогам, але ще не розкритим на звітну дату. Може знадобитися тривалий час до 
того, як кінцеві витрати по вимогам зможуть бути достовірно визначені.
д) Очікувані кредитні збитки
Група застосовує спрощену модель МСФЗ (IFRS) 9 для визнання очікуваних кредитних збитків 
за весь строк для всієї торгової дебіторської заборгованості, оскільки дані статті не містять 
значного компонента фінансування. При оцінці очікуваних кредитних збитків торгова 
дебіторська заборгованість оцінювалася на колективній основі, оскільки їх приманні загальні 
характеристики кредитного ризику.
(ж) Знецінення
Активи щорічно оцінюються на предмет знецінення для виявлення фактів та обставин, на основі 
яких можливо передбачити, що балансова вартість активу може перевищувати його чисту 
вартість реалізації. Якщо такі факти існують, то виникає збиток від знецінення (вартість активу, 
що відшкодовується), який відображаються у витратах звітного періоду. У випадках, коли 
неможливо виміряти очікувану вартість, що відшкодовується, окремого активу, Група оцінює 
вартість, що відшкодовується, одиниці, що генерує грошові кошти, до якої належить даний 
актив. Фактичні результати можуть відрізнятися від очікуваних та призводять до суттєвих 
корегувань, які будуть проведені керівництвом Групи протягом наступного фінансового року. 
Станом на 31 грудня 2019 року керівництво провело аналіз з метою виявлення ознак знецінення 
активів. Всі необхідні корегування були відображені в консолідованій фінансовій звітності.

(з) Додаткові нарахування працівникам
Станом на 31 грудня 2020 року Група оцінює свої зобов'язання з оплати щорічних відпусток для 
співробітників, гарантованих законом на суму компенсації за невикористану відпустку, станом на 
кінець звітного періоду. Так як відпустка використовується співробітниками на регулярній 
основі, то можливе відхилення оцінок від фактичних значень, визначається керівництвом Групи 
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як незначне. Станом на 31 грудня 2020 року Група не мала інших додаткових зобов'язань по 
пенсійним планам, пенсійним допомогам та страхуванням або вихідним допомогам для існуючих 
або бувших співробітників.

 5.ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Наступні компанії є пов'язаними сторонами для Групи:

  Пов’язана сторонаХарактер відносин з ГрупоюТип операції
  Кінцева контролююча сторонаВласникДивіденди

  Залежні компанії ГрупиЗалежні компаніїРеалізація автомобілей, запасних частин
Баланси зі зв'язаними сторонами станом на 31 грудня 2020 року було представлено наступним 
чином:
   2020 р.2019 р.

   Передоплати видані
   Компаній під загальним контролем-3

   Асоційовані компанії 1610
   Всього1613

   2020 р.2019 р.
   Кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

   Компаній під загальним контролем-70 788
   Всього-70 788

   2020 р.2019 р.
   Торгова та інша дебіторська заборгованість

   Компаній під загальним контролем-1 909
   Асоційовані компанії 85 962137 150

   Власник--
Всього

   2012 г.2011 г.
   Предоплаты и прочие оборотные активы

   

      Конечная контролирующая сторона                     -                16 818
   Ассоциированные компании 2961 759

   Компании под общим контролем 43 337327 787
   

   Всего43 633346 364

   Го85 962139 059

   2020 р.2019 р.
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

   Компаній під загальним контролем-85 446
   Асоційовані компанії 201 355

Всього

   2012 г.2011 г.
   Предоплаты и прочие оборотные активы

   

      Конечная контролирующая сторона                     -                16 818
   Ассоциированные компании 2961 759

   Компании под общим контролем 43 337327 787
   

   Всего43 633346 364
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   Го2086 801

   2020 р.2019 р.
   Передоплати отримані

   Компаній під загальним контролем-815
   Асоційовані компанії 256 412130 525

   Всього256 412131 340

   2020 р.2019 р.
   Інші поточні зобов'язання

   Компаній під загальним контролем-21 893
   Асоційовані компанії 256 75445 882

   Власник176 619173 366
   Всього433 373241 141

Загальні суми операцій з пов'язаними сторонами за роки, що закінчилися 31 грудня, були 
представлені наступним чином:
   2020 р.2019 р.
   Операції з пов’язаними сторонамиОперації з пов’язаними сторонами

   Закупівлі
   Компаній під загальним контролем-103 655

   Всього-103 655

   Операційні витрати
   Компаній під загальним контролем-133 185

   Асоційовані компанії34 20728 229
   Всього34 207161 414

   Операційні доходи
   Компаній під загальним контролем-14 650

   Асоційовані компанії35 5224 466
   Всього 35 52219 116

   Фінансові витрати
   Компаній під загальним контролем--

   Всього --
Ключовий управлінський персонал 

Компенсація ключового управлінського персоналу Групи за 2020 рік склала 19 030 тис. грн. 
(2019: 18 388  тис. грн.).

 6.ДОХОДИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
Доходи від реалізації за роки, що закінчилися 31 грудня, були представлені наступним чином:
   2020 р.2019 р.

   Доходи від реалізації автомобілей та запасних частин13 770 72912 176 472
   Доходи від реалізації послуг1 387 9081 256 639

   Всього15 158 63713 433 111

 7.СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ
Собівартість реалізації за роки, що закінчилися 31 грудня, була представлені наступним чином:
   2020 р.2019 р.

   Автомобілі та запасні частини12 369 04011 550 809
   Заробітна плата та відповідні нарахування359 602255 917
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   Амортизація20 92712 101
   Всього12 749 56911 818 827

 8.АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
Адміністративні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, були представлені наступним чином: 
   2020 р.2019 р.

   Заробітна плата та відповідні нарахування385 731335 220
   Комунальні послуги104 55086 998
   Професійні послуги 44 34422 439

   Амортизація39 35238 897
   Ремонти9 6029 495

   Матеріали3 5656 402
   Інтернет та зв’язок7 3676 736

   Паливо4 1874 345
   Інше13 0929 174

   Всього611 790519 706

 9.ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Витрати на збут за роки, що закінчилися 31 грудня, були представлені наступним чином:  
   2020 р.2019 р.

   Заробітна плата та відповідні нарахування251 910210 690
   Виплати страховим агентам172 150142 565

   Витрати на рекламу66 89482 763
   Витрати на зберігання3 58326 317

   Транспортні витрати30 01251 833
   Витрати на відрядження5 68817 910

   Амортизація22 87015 576
   Обслуговування програмного забезпечення 23 37821 191

   Витрати по гарантії-10 801
   Комісійні дилерам3 5647 341

   Страхування3 2595 034
   Інше39 90638 410

   Всього623 214630 431

 10.ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ/(ВИТРАТИ)
Інші операційні доходи/(витрати) за роки, що закінчилися 31 грудня, були представлені 
наступним чином:   
   2020 р.2019 р.

   Інші операційні доходи
   Зміна в резервах159 140338 221

   Дохід от операційної оренди53 06180 509
   Роялті33 53470 331

   Прибуток від курсових різниць-52 553
   Прибуток від реалізації основних засобів-7 251

   Інші операційні доходи4 64614 357
   Всього інші операційні доходи250 381563 222

   Інші операційні витрати
   Податки до сплати, крім податку на прибуток(91 372)(84 552)

   Збиток від курсових різниць(94 999)-
   Збиток від реалізації основних засобів(15 538)

   Знецінення запасів(32 114)(20 376)
   Зміна в резервах--

   Інші операційні витрати(607 836)         (738 754)
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   Всього інші операційні витрати(841 859)(843 682)
   

   Всього(593 371)(280 460)

 11.ІНШІ ДОХОДИ/(ВИТРАТИ), НЕТТО
Інші доходи/(витрати) за роки, що закінчилися 31 грудня, були представлені наступним чином: 
   2020 р.2019 р.

   Знецінення капітальних інвестиції
   Прибуток/(збиток) від курсових різниць (не операційні)569 0593 967

Доходи/(витрати), при придбані/продажу компаній
   (Примітка 26)(112 200)(7 870)

   Всього456 8593 903

 12.ФІНАНСОВІ ДОХОДИ
Фінансові доходи за роки, що закінчилися 31 грудня, були представлені наступним чином: 
   2020 р.2019 р.

   Відсотки по банківським депозитам та поточних рахунках в банках52 71746 053
   Доходи від списання кредитів375 6511 555 950

Нереалізовані доходи/(витрати) за фінансовими активами, оцінюються за справедливою вартістю 
   через прибутки та збитки78 52918 717

   Всього506 8971 620 720

 13.ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ
Фінансові витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, були представлені наступним чином: 
   2020 р.2019 р.

   Відсотки по банківським позикам10 89645 333
   Банківські послуги25 52624 791

   Відсотки за товарним кредитом10 75526 973
   Всього47 17797 097

 14.ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Сума відстроченого податку на 31 грудня 2019 і 2020 років була розрахована на основі нових 
податкових ставок, які будуть використовуватися у відповідному періоді реалізації відстроченого 
податку.
Основні компоненти (відшкодування)/витрат з податку на прибуток за роки, що закінчилися 31 
грудня, були представлені наступним чином:

   2020 р.2019 р.
   Витрати з поточного податку на прибуток197 86341 566

   Відшкодування відстроченого податку на прибуток 39 230(109 208)
   Всього237 093(67 642)

Узгодження прибутку до оподаткування, помноженої на встановлену ставку податку на 
прибуток, і витрат з податку на прибуток за роки, що закінчилися 31 грудня, представлене 
наступним чином:

   2020 р.2019 р.
   Прибуток до оподаткування, 1 724 0801 889 214

   в т.ч. прибуток страхових компаній57 94622 959
   Витрати по податку на прибуток за встановленою ставкою 18% (2019: 18%)310 334340 059

   Податковий вплив:
   Ефект від використання іншої ставки страховими компаніями12 73114 960

   Витрати, які не приймаються для цілей оподаткування(81 557)(108 419)
   Невизнані податкові активи(4 415)(314 242)
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   Витрати по податку на прибуток237 093(67 642)

Станом на 31 грудня відстрочені податкові активи і зобов'язання були представлені наступним 
чином:
   2020 р.2019 р.

   Відкладені податкові активи, що виникають від:
   Основних засобів та нематеріальних активів111 187101 363

   Податкових збитків7 73124 931
   Передплата, дебіторської заборгованості та інших оборотних активівактивов1 65431 230

   Товарно-матеріальних запасів15 36616 244
   Передплат отриманих та інших короткострокових зобов'язань1 771718

   Інше(6 868)-
   Невизнані податкові активи(3 584)(7 999)

   Разом чистих відстрочених податкових активів127 257166 487
 15.НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Рух нематеріальних активів протягом року, що закінчився 31 грудня представлено нижче:
 Тис. грн.

 Первісна вартість 
 На 31 грудня 2019 р95 730

Надходження 64 737
 Вибуття(9 165)

 На 31 грудня 2020 р151 302

 Амортизація:
 На 31 грудня 2019 р(79 061)

 Амортизаційні нарахування за рік(5 637)
 Надходження(31 333)

 Вибуття9 175
 На 31 грудня 2020 р(106 856)

 Чиста балансова вартість:
 На 31 грудня 2019 р16 669
 На 31 грудня 2020 р44 446

 16.ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Станом на 31 грудня основні засоби Групи були представлені таким чином:
   2020 р.2019 р.

   Основні засоби, первинна вартість5 284 8703 150 077
   Основні засоби, знос(3 093 134)(1 974 007)

   Всього2 191 7361 176 070

У наступній таблиці представлено рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2020 
року:

    Будівлі та спорудиЗемля Меблі та інші основні засоби Транс-
портні

  засоби Облад-нанняВсього
      Первісна вартість:

      На 31 грудня 2018р.2 671 975101 408286 07948 55868 7693 176 789
      Надходження74 366-96 2139 8216 336186 736

      Вибуття(134 342)(30 739)(23 890)(17 156)(7 321)(213 448)
      Перекласифікація(625)-18 369(416)(17 328)-

      На 31 грудня 2019 р.2 611 37470 669376 77140 80750 4563 150 077
      Надходження1 023 97238 250285 75692 1591 172 1822 612 319

      Вибуття(324 650)(10 009)(86 579)(28 473)(27 808)(477 519)
      Перекласифікація47 018-(23 943)(97)(22 978)-
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      На 31 грудня 2020 р.3 357 71598 902552 005104 3971 171 8515 284 870
      

      Амортизація:
      На 31 грудня 2018 р.1 783 731-172 76322 84046 1132 025 447

      Амортизаційні нарахування за рік24 452-25 0105 2972 73557 494
      Вибуття(83 466)-(14 694)(6 896)(3 878)(108 934)

      Перекласифікація990-12 551(401)(13 140)-
      На 31 грудня 2019 р.1 725 707-195 63020 84031 8301 974 007

      

      Амортизаційні нарахування за рік28 971-33 9466 1474 12173 185
      Надходження490 492-83 69736 763702 7741 313 726

      Вибуття(254 006)-(12 407)(1 286)(86)(267 785)
      Перекласифікація(8 742)-24 608(104)(15 762)-

      На 31 грудня 2020 р.1 982 423-325 47562 360722 8763 093 134
      

      Чиста балансова вартість:
      На 31 грудня 2018 р.888 244101 408113 31625 71822 6561 151 342
      На 31 грудня 2019 р.885 66770 669181 14119 96718 6261 176 070
      На 31 грудня 2020 р.1 375 29298 902226 53042 037448 9752 191 736

Станом на 31 грудня 2020 року вартість повністю замортизованих основних засобів становила 
296 672 тис. грн. (2019: 188 304 тис. грн.).

 17.       ІНВЕСТИЦІЇ, ЯКІ ВРАХОВУЮТЬСЯ МЕТОДОМ УЧАСТІ В КАПІТАЛІ
Станом на 31 грудня інвестиції в залежні підприємства були представлені наступним чином:
  Сума, тис. грн.Відсоток голосуючих акцій / відсоток володіння,%
     2020 р.2019 р.  2020 р.2019 р.

 Автомобільний дім Україна-Мерседес Бенц СП ТОВ
 58 865
   38 89720%20%

     Корн Лтд ТОВ15 02313 32449%49%
     Інтернешенел Девелопмент Центр ТОВ88 46590 13339%39%

     Всього162 353142 354
Всі залежні підприємства Групи знаходяться і ведуть свою операційну діяльність на території 
України.
Коротка зведена інформація щодо вкладень Групи в залежні компанії за станом на 31 грудня була 
представлена наступним чином:
   2020 р.2019 р.

   Разом активів896 385780 280
   Разом зобов’язань(354 585)(331 099)

   Чисті активи541 801449 180
   Частка Групи в балансі асоційованих підприємств162 353142 354

   Виручка2 548 0441 984 106
   Прибуток92 62077 403

   Частка Групи в прибутку асоційованих підприємств17 32816 898
 18.ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНІ ЗАПАСИ

Станом на 31 грудня товарно-матеріальні запаси були представлені таким чином:
   2020 р.2019 р.

   Автомобілі1 795 4881 635 789
   Запасні частини436 716393 992

   Незавершене виробництво36 82914 314
   Інші запаси174 41131 905

   Знецінення чистої вартості реалізації(55 429)(53 650)
   Всього2 388 0152 022 350

Зміна резерву під чисту вартість реалізації запасів для 2020 року представлено нижче:
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   На 1 січня 201945 654
   Відрахування за рік11 755

   Списання(3 759)
   На 1 січня 202053 650

   Відрахування за рік16 918
   Списання(15 139)

   На 31 грудня 202055 429

 19.ТОРГОВА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Станом на 31 грудня торгова дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги була 
представлена наступним чином:
   2020 р.2019 р.

   Торгова дебіторська заборгованість112 934144 014
   Резерв від очікуваних кредитних збитків (МСФЗ 9)(3 454)(3 492)

   Всього109 480140 522
Станом на 31 грудня термін погашення торгової дебіторської заборгованості за товари, роботи, 
послуги був представлений таким чином:
   20202019
    Торгова дебіторська заборгованістьОчікуваний кредитний збиток за весь періодТоргова 

 дебіторська заборгованістьОчікуваний кредитний збиток за весь період
     Менше 30 днів91 405 (65)115 624 (16)

     Від 31 до 90 днів13 733 (170)11 023 (104)
     Від 91 до 180 днів3 655(31)3 666 (64)
     Від 181 до 365 днів721 (118)10 685 (292)

     Більше 365 днів3 420 (3 070)3 016 (3 016)
     Всього112 934 (3 454)144 014 (3 492)

Станом на 31 грудня інша поточна дебіторська заборгованість була представлена наступним 
чином:
   2020 р.2019 р.

   Інша дебіторська заборгованість147 617496 643
   Інша дебіторська заборгованість від пов'язаних сторін-74 584

   Резерв від очікуваних кредитних збитків (МСФЗ 9)(10 430)(165 581)
   Всього137 187405 646

   20202019
    Інша дебіторська заборгованістьОчікуваний кредитний збиток за 12 місяцівІнша дебіторська 

 заборгованістьОчікуваний кредитний збиток за 12 місяців
     Менше 30 днів89 224 (920)399 920 (202)

     Від 31 до 90 днів48 190 (1 177)3 949 (21)
     Від 91 до 180 днів1 327 (558)1 877 (102)
     Від 181 до 365 днів1 492 (677)263 (38)

     Більше 365 днів7 384 (7 098)165 218 (165 218)
     Всього147 617 (10 430)571 227 (165 581)

Всі заборгованості короткострокові. При розумному припущенні, чиста балансова вартість 
торгової дебіторської заборгованості дорівнює справедливій вартості.
Середній кредитний період для клієнтів Групи в 2020 році склав 2 дня (2019: 2 дня). Середній 
договірний кредитний період для клієнтів Групи протягом 2020 і 2019 років склав 30 днів. 
Протягом цього періоду на непогашені залишки заборгованості відсотки не нараховуються. На 
торговельну дебіторську заборгованість, прострочену більш ніж на 30 днів після дати погашення 
згідно з договором, формується резерв під знецінення дебіторської заборгованості, на основі 
передбачуваної на знецінення дебіторської заборгованості наведені нижче.

  Очікувані кредитні збитки для дебіторської заборгованостіОчікувані кредитні збитки для іншої 
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 дебіторської заборгованостіВсього
   На 1 січня 2019 р.8 567473 534482 101

   Відрахування за рік1 748162 842164 590
   Списані суми(4 949)(462 210)(467 159)

   Використані резерви протягом року(1 874)(8 585)(10 459)
   На 31 грудня 2019 р.3 492165 581169 073

   Відрахування за рік1 98436 61741 601
   Списані суми(938)(165 308)(166 246)

   Використані резерви протягом року(1 084)(29 460)(30 544)
   На 31 грудня 2020 р.3 45410 43013 885

 20.ПЕРЕДОПЛАТИ ТА ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ
Станом на 31 грудня дебіторська заборгованість за виданими авансами була представлена 
наступним чином:
   2020 р.2019 р.

   Передплати видані третім сторонам821 838651 835
   Передплати видані пов'язаним сторонам-13

   Резерв під знецінення(1 400)(78)
   Всього820 438651 770

Станом на 31 грудня інші оборотні активи були представлені наступним чином:
   2020 р.2019 р.

   ПДВ за передплатою199 910131 058
   Всього199 910131 058

 21.ПОТОЧНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ ТА ЗАБОВ’ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня поточні податкові активи були представлені наступним чином:
   2020 р.2019 р.

   Податок на прибуток1 34215 016
   ПДВ до відшкодування131 35281 398

   Всього132 69496 414
Станом на 31 грудня поточні податкові зобов'язання були представлені наступним чином:
   2020 р.2019 р.

   Податок на прибуток68 73730 736
   Податки та інші нарахування до сплати49 48921 702

   Всього118 22652 438

 22.СТАТУНИЙ КАПІТАЛ
Станом на 31 грудня 2020 і 2019 років, зареєстрований акціонерний капітал АТ «Українська 
Автомобільна Корпорація» дорівнював 94 959 тис. грн. і складався з 6 331 тис. простих акцій 
номінальною вартістю 15 грн.
Структура капіталу Компанії станом на 31 грудня 2020 і 2019 років була наступною:
   20202019
       АкціїДоляАкціїДоля

       Фізичні особи резиденти6 330 618100%6 330 618100%
       Юридичні особи----

       Всього6 330 618100%6 330 618100%
Кінцевим контролюючим бенефіціаром Групи в 2020 році був пан Васадзе Т.Ш. 100% (2019: 
100%).

 23.ПОЗИКИ
Станом на 31 грудня позики, отримані від банків, були представлені наступним чином:
   2020 р.2019 р.

   Забезпечені кредити банків
   UAH71 880181 065
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   Всього 71 880181 065
   Короткострокові кредити банків71 880181 065

   Довгострокові кредити банків--
   Всього 71 880181 065

Станом на 31 грудня кредити банків в розрізі строків погашення були представлені наступним 
чином:
   2020 р.2019 р.

   До одного року71 880181 065
   Від одного до десяти років--

   Всього кредити банків71 880181 065
Станом на 31 грудня 2020 кредити банків в сумі 71 880 тис. грн. були з фіксованою процентною 
ставкою (2019: 181 065 тис. грн.).
Кредити банків забезпечені наступними активами за станом на 31 грудня:
   2020 р.2019 р.

   Основні засоби80 12080 004
   Запаси--
   Всього80 12080 004

Інформація про сумісність справедливою і балансовою вартостей позик розкрита в Прім.28.
У 2018 році кредитори отримали право вимагати дострокового погашення кредитів, які раніше 
були представлені як довгострокові зобов'язання. Група рекласифікувати позики в сумі 515 739 
тис. грн. станом на 31 грудня 2019 року (на 31 грудня 2020: не було) в короткострокові 
зобов'язання, і представила в рядку 1690 «Інші поточні зобов'язання» в Звіті про фінансовий 
стан. 

 24.       ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ
Станом на 31 грудня кредиторська заборгованість була представлена наступним чином:

   2020 р.2019 р.
   Торгова кредиторська заборгованість821 8601 132 267

   Торгова кредиторська заборгованість перед пов'язаними сторонами-86 801
   Всього821 8601 219 068

Середній кредитний період на придбання більшої частини запасів і істотної кількості послуг в 
2020 році становив 22 дня (2019: 22 дня). 

 25.    ПОТОЧНІ РЕЗЕРВИ
Станом на 31 грудня поточні резерви були представлені наступним чином:
    2020 р.2019 р.

    Резерв на невикористані відпустки51 36933 226
    Резерв на судові розгляди2 2202 253

    Резерв по гарантіях7 116966
    Інші резерви4021001

    Всього61 10837 446
    

Зміна резерву по невикористаним відпусток було представлено:
 

 Резерв по невикористаним відпусткам
  На 1 січня 2019 р31 909
  Нараховано за рік61 167

  Використано за рік59 850
  На 31 грудня 2019 р33 226

  Нараховано за рік92 976
  Використано за рік74 833
  На 31 грудня 2020 р51 369
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 26.СТРУКТУРА ГРУПИ І ОБ'ЄДНАННЯ БІЗНЕСУ
Станом на 31 грудня 2020 року до складу Групи входило 76 підприємства (2019: 73). Станом на 
31 грудня основні дочірні підприємства Групи проводили свою операційну діяльність в 
основному на території України і були представлені таким чином:

  Назва компаніїВідсоток голосуючих акцій / відсоток володіння,%
    2020 р.2019 р.
Материнська компанія
Корпорація «УКРАВТО»

    Дистриб’ютори:
    ПРАТ «АВТОКАПІТАЛ»55%55%

    ТОВ «Фалькон-Авто»65%65%
    ТОВ «Зіп-Авто»100%100%

    ТОВ «Сі Ей Автомотів»100%0%
        Виробництво авто:

    ПРАТ «ЗАЗ»51%0%
    ТОВ «ЗАЗ Індастріз»51%100%

        Дилери:
    ТОВ «Автосаміт Лтд»65%65%

    ПРАТ АТП «Атлант»97%94%
    ТОВ «Автосаміт на Столичному»65%65%

    ПРАТ «Харків-Авто»100%100%
    ТОВ «Буковина Авто Альянс»99%99%

    ПРАТ «Вінниччина-Авто»100%100%
    ПРАТ «Житомир-Авто» 100%100%

    ПРАТ «Херсон-Авто»100%100%
    ПРАТ «Хмельниччина-Авто»100%81%

    ПРАТ «Полтава-Авто»100%100%
    ПРАТ «Кіровоград-Авто» 100%100%

    ПРАТ «Одеса-Авто» 100%100%
    ПРАТ «Суми-Авто»100%100%

    ПРАТ «Волинь-Авто» 80%80%
    ПРАТ «Черкаси-Авто»100%100%

    ПРАТ «Рівне-Авто»100%100%
    ПРАТ «Тернопіль-Авто»95%93%
    ПРАТ «Закарпаття-Авто»100%100%

    ПРАТ «Івано-Франківськ-Авто» 100%100%
    ПРАТ «Чернігів-Авто»100%100%

    ПРАТ «Дніпропетровськ-Авто»100%100%
    ПРАТ «Галичина-Авто»100%100%

    ТДВ «Буковина Авто»97%97%
    ТОВ «Запоріжжя-Авто»100%100%

    ТОВ «Автоцентр на Кільцевій»100%100%
    ТОВ «Радар-Сервіс»92%92%

    ДП «ЛРЦ «Захід Авто»100%100%
    ТОВ «Автоцентр на Харківському»65%65%

    ТОВ «Харківський Автоцентр»100%100%
    ТОВ «Автомобільний центр Голосіївський»25%25%

        Інші види діяльності:
    ПРАТ «Промавтоінвест»100%100%

    ТДВ «Експрес Страхування»100%98%
    ТОВ «АВТОМОБІЛЬНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ»100%0%

    Інші компанії, із незначним обсягом діяльності в кількості 36 компаній
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Група оптимізувала структуру своїх дочірніх підприємств у 2020 році і частина підприємств 
вибуло з Групи з наступними результатами в консолідованому звіті про сукупний дохід за 
звітний період:

   Результат операції був наступним:2020 р.2019 р.
   Разом активів10 855704 036 

   Разом зобов'язань(28 685)(644 585) 
   Чисті активи проданих дочірніх компаній(17 800)59 451 

   Непідконтрольна частка володіння2 12938 727 
   Отримана винагорода2 396(1 430) 

   Чистий прибуток / (збиток) від вибуття22 325(22 154) 

 27.УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Операційне середовище
В 2020 році українська економіка демонструвала негативний тренд на фоні економічної кризи, 
пов’язаною із світовою пандемією Covid-19, яка наклалася на тривалу локальну економічну та 
політичну кризу минулих років та продемонструвала падіння ВВП на рівні -4,0% (2019: 3,2%), 
помірну річну інфляцію на рівні 4,5% (2019: 3,9%) та девальвацію національної валюти.
Крім того, Україна продовжила обмежувати свої політичні та економічні зв'язки з Росією, що 
спричинено анексією автономної республіки України Крим, а також замороженими збройними 
конфліктами в окремих районах Луганської та Донецької областей. На фоні таких подій 
українська економіка демонструвала подальшу переорієнтацію та ринок Європейського Союзу 
(надалі – ЄС), шляхом використання можливостей зони вільної торгівлі з ЄС, що є ефективною 
реакцією на обмеження взаємної торгівлі між Україною та Росією. 
Запорізький Автомобілебудівний Завод - єдине в Україні підприємство, який володіє повним 
циклом виробництва легкових автомобілів. Свого піку автомобілебудування України досягло у 
2008 році, коли було випущено 401 599 авто, з них Запорізьким Автомобілебудівним Заводом 
254 752 одиниць, що становить 63% від загальної кількості вироблених автомобілів. Після 
світової кризи 2008 року та внутрішньої кризи 2014 року автомобільне виробництво в Україні 
значно знизилося. На сьогодні виробництво легкових автомобілів в Україні і в Компанії 
практично зупинене, а продажі нових автомобілів суттєво скорочені, що зумовлено наступними 
чинниками: світова криза 2009 року, внаслідок якої зросла вартість імпортованих частин та 
зменшила купівельну спроможність, зменшення кредитування населення, введення Росією 
утилізаційного збору, що зменшило можливості експорту, відкриття внутрішнього ринку після 
вступу до СОТ, безмитний ввіз автомобілів на європейській реєстрації. У 2020 році в Україні 
було вироблено лише 4 952 пасажирських транспортних засобів, що становить 16,5% від наявної 
потужності та 5,8% від продажу нових автомобілів. При цьому обсяг ринку нових автомобілів 
скоротився з 623 252 одиниць 2008 році до 85 450 одиниць в 2020 році (88 437 одиниць в 2019 
році).
Вказані політичні та економічні проблеми посилюються тим, що в українській економіці основне 
податкове навантаження припадає на виробництво. При цьому починаючи з 2014 року дане 
податкове навантаження збільшувалося: збільшені ставки акцизного податку на вироблені нові 
легкові автомобілі; введено акцизний податок на вироблені автобуси і вантажні автомобілі; 
введено податок на нерухоме майно, який поширюється на будівлі і споруди, задіяні 
безпосередньо у господарській діяльності промислових підприємств; істотно збільшено податок 
на землю через його індексацію відповідно до вимог норм податкового кодексу.
Лібералізація імпорту вживаних автомобілів, а також імпорт автомобілів на європейській 
реєстрації залишаються основними причинами, які стримують ріст частки імпорту та продажу 
нових автомобілів, що є основним бізнесом Групи.
Подальший економічний розвиток в значній мірі залежить від успіху українського уряду в 
реалізації запланованих реформ, співробітництва з Міжнародним валютним фондом (надалі -
МВФ) та іншими міжнародними кредиторами.
Керівництво вважає, що Група приймає всі необхідні заходи для підтримки стійкості та росту 
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бізнесу Групи в поточних умовах, але стабільність економічної та політичної ситуації може 
негативно вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Групи, але поки що неможливо 
визначити яким може бути такий вплив.
Оподаткування
В результаті загальної нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи приділяють 
все більше уваги діловим колам. У зв’язку з цим регіональне та загальнодержавне податкове 
законодавство України постійно змінюються. Крім того, зустрічаються випадки їх 
непослідовного застосування, тлумачення та виконання. Недотримання законів та нормативних 
актів України може призвести до накладання серйозних штрафів і пені. В результаті майбутніх 
податкових перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов’язання, які не відповідатимуть 
податковій звітності Групи. Такими зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також суттєві 
штрафи і пені. У той час як Група вважає, що вона відобразила всі операції у відповідності з 
чинним податковим законодавством, існує велика кількість податкових норм і норм валютного 
законодавства, в яких присутня достатня кількість суперечливих моментів, які не завжди чітко і 
однозначно сформульовані.
Юридичні питання
Під час звичайної господарської діяльності Компанія бере участь у інших судових процесах та до 
неї висуваються певні претензії. На думку керівництва Компанії, остаточне зобов’язання, якщо 
таке виникне, за такими справами або претензіями, не матиме суттєвого впливу на фінансовий 
стан або результати майбутньої діяльності Групи. Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років Група 
не мала суттєвих позовів, які були висунуті по відношенню до неї.

 28.СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається наступним чином:
 •справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань зі стандартними умовами, що 

торгуються на активних ліквідних ринках, визначається відповідно до ринкових котирувань 
(включаючи котирувані на організованому ринку векселі до погашення, незабезпечені і 
безстрокові облігації);  
 •справедлива вартість інших фінансових активів і зобов'язань (виключаючи описані вище) 

визначається відповідно до загальноприйнятих моделей розрахунку вартості на основі аналізу 
дисконтованих грошових потоків з використанням цін за поточними ринковими операціями.
На думку Керівництва Компанії, балансова вартість фінансових активів та зобов'язань Компанії, 
відображена в фінансовій звітності, приблизно дорівнює їх справедливій вартості.

 29.УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Управління ризиком капіталу
Група управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності в осяжному 
майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації 
співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Групи регулярно переглядає структуру 
свого капіталу. На основі результатів такого перегляду Група вживає заходів для збалансування 
загальної структури капіталу шляхом виплати дивідендів/розподілу прибутку, емісії нових 
акцій/залучення нових внесків до статутного капіталу, а також отримання нових кредитів або 
погашення існуючої заборгованості.
Структура капіталу Групи складається із:
 •заборгованості, яка враховує позики, інформація щодо яких подається в Примітці 22;
 •кредиторську заборгованість, інформація щодо якої подається в Примітці 23;
 •грошових коштів, строкових депозитів, а також капіталу, що належить акціонерам, який 

складається із виданого капіталу, який складається із статутного капіталу та нерозподіленого 
прибутку.
Основні категорії фінансових інструментів
Основні фінансові зобов’язання Групи включають кредити і позики, торговельну та іншу 
кредиторську заборгованість, а також інші довгострокові зобов’язання. Основною метою даних 
фінансових інструментів є залучення фінансування для операційної діяльності Групи. Група має 
наступні фінансові активи: інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки 
та збитки, безвідсоткові позики пов’язаним сторонам, торговельна та інша дебіторська 
заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти.
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Станом на 31 грудня фінансові інструменти Групи були представлені наступним чином:
   2020 р.2019 р.

   Фінансові активи
   Чиста торгова та інша дебіторська заборгованість246 667546 168

   Грошові кошти та їх еквіваленти1 337 1931 083 005
   Інвестиції, наявні для продажу1129 011

   Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються методом участі в капіталі162 35313 343
   Всього1 746 2141 771 527

   2020 р.2019 р.
   Фінансові зобов’язання

   Позики71 880181 064
   Торгова та інша кредиторська заборгованість821 8601 219 069

   Інші короткострокові зобов’язання612 172958 903
   Всього1 505 9122 359 036

Основні ризики, властиві операційній діяльності Компанії, включають: - кредитний ризик, - 
ризик ліквідності, валютний ризик, ризик процентних ставок.
Кредитний ризик
Кредитний ризик є ризиком того, що контрагент може не виконати свої зобов'язання в строк 
перед Групою, що в результаті приведе до фінансових збитків Групи. Кредитний ризик 
регулюється на груповій основі з використанням політик та процедур Групи по управлінню 
кредитним ризиком.
Кредитний ризик у відношенні залишків грошових коштів в банках та депозитів в банках 
регулюється шляхом диверсифікації банківських депозитів та розміщенням лише у великих 
фінансових установах з доброю репутацією.
Перед прийняттям нового клієнта Група використовує внутрішню кредитну політику для оцінки 
кредитної характеристики потенційного клієнта.
Група застосовує спрощену модель МСФО 9 для визнання очікуваних кредитних збитків за весь 
строк для всієї торгової дебіторської заборгованості, оскільки вона не має значного компонента 
фінансування. При оцінці очікуваних кредитних збитків торгова дебіторська заборгованість 
оцінювалася на колективній основі, оскільки вона має загальні характеристики кредитного 
ризику. Заборгованість була згрупована за днями прострочення. Очікувані рівні збитків основані 
на платежах за останні 48 місяців до 31 грудня 2020 року та до 31 грудня 2019 року, а також на 
відповідних історичних кредитних збитках протягом цього періоду. Очікувані збитки 
корегуються із врахуванням поточних та перспективних макроекономічних факторів, що 
впливають на здатність клієнта погасити заборгованість. Група визначила валовий внутрішній 
продукт (ВВП) та рівень безробіття в країнах, в яких проживають клієнти, як найбільш важливі 
чинники, та відповідно корегує історичні рівні збитків із врахуванням очікуваних змін даних 
чинників. Враховуючи короткий період кредитного ризику, вплив цих макроекономічних 
факторів був визначений несуттєвим протягом звітного періоду. Торгова дебіторська 
заборгованість списується (тобто припиняється визнання), коли відсутні раціональні очікування 
щодо стягнення. Нездатність здійснити платежі протягом 180 днів з дати виставлення рахунку та 
відмова від співпраці з Групою за альтернативною схемою оплати серед іншого вважається 
показником відсутності раціонального очікування щодо стягнення.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності це ризик того, що Група не зможе погасити свої зобов’язання по мірі їх 
настання. Позиція ліквідності Групи ретельно контролюється і управляється. Група використовує 
процес детального бюджетування та прогнозу грошових коштів для того, щоб гарантувати 
наявність адекватних коштів для виконання своїх платіжних зобов’язань. Більшість витрат Групи 
є змінними і залежать від обсягу реалізованої готової продукції.

     На 31 грудня 2020 р.До трьох місяцівВід трьох місяців до рокуВсього
     Фінансові зобов’язання

     Позики27 10944 77171 880
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     Торгова та інша кредиторська заборгованість821 860-821 860
     Інші короткострокові зобов’язання612 172-612 172

     Всього1 461 14144 7711 505 912
     

     На 31 грудня 2019 р.До трьох місяцівОт трьох місяців до рокуВсього
     Фінансові зобов’язання

     Позики25 644155 420181 064
     Торгова та інша кредиторська заборгованість1 219 069-1 219 069

     Інші короткострокові зобов’язання419 606539 297958 903
     Всього1 664 319694 7172 359 036

Ризик зміни відсоткових ставок
Ризик зміни відсоткових ставок представляє собою ризик того, що на фінансові результати 
Групи матимуть негативний вплив зміни відсоткових ставок.
Зміни відсоткових ставок, за умови незмінних інших змінних, призведе до наступної зміни 
прибутку до оподаткування (через ефект на плаваючі відсоткові ставки):

 Збільшення/
 зменшення процентної ставки в базисних пунктахЕфект на прибуток до оподаткування

  

  За рік, який закінчився 31 грудня 2020 р.
  Позики1%-
  Позики-1%(-)

  За рік, який закінчився 31 грудня 2020 р.
  Позики1%826
  Позики-1%(826)

Валютний ризик
Валютний ризик є ризиком того, що зміна курсів обміну валют матиме негативний вплив на 
фінансові результати Групи. Група здійснює деякі операції в іноземних валютах. Група не 
використовує будь-яких похідних фінансових інструментів для управління ризиком зміни курсів 
валют. Оскільки суттєва частина торговельних витрат Групи номінована у валюті, для 
зменшення  валютного ризику Група застосовує перегляд цін реалізації в залежності від 
коливання курсу валют.
У нижченаведених таблицях представлена інформація про чутливість Групи до зміцнення і 
послаблення української гривні стосовно відповідних іноземних валют. Зазначені в таблицях 
відсотки є рівнем чутливості, що використовується у внутрішній звітності ключового 
управлінського персоналу, і являють собою оцінку Керівництва можливих змін валютних курсів. 
Аналіз чутливості включає тільки непогашені монетарні статті, виражені в іноземній валюті, і 
коригує їх перерахунок в іншу валюту на кінець періоду з урахуванням відповідної зміни в курсах 
обміну валют. Позитивний показник вказує на збільшення прибутку при зміцненні української 
гривні по відношенню до відповідної валюти. При послабленні української гривні по 
відношенню до відповідної валюти, виникатиме негативний вплив на прибуток, і залишки, 
представлені нижче, будуть мати протилежні показники.
Станом на 31 грудня 2020 року балансова вартість фінансових активів і зобов'язань, виражена в 
іноземній валюті була представлена наступним чином:

    ЄвроДолари США
    31 грудня 2020 р.
    Фінансові активи

    Грошові кошти та їх еквіваленти402 82381 363
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    Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги362104
    Інша поточна дебіторська заборгованість29 0772 995

    

    Фінансові зобов’язання
    Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги(762 914)(2 854)

    Інші поточні зобов'язання(2 139)(589)
    Всього: чиста вартість(332 791)81 020

    

Станом на 31 грудня 2019 року балансова вартість фінансових активів і зобов'язань, виражена в 
іноземній валюті була представлена наступним чином:
    ЄвроДолари США

    31 грудня 2019 р.
    Фінансові активи

    Грошові кошти та їх еквіваленти339 49413 577
    Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги74892

    Інша поточна дебіторська заборгованість18 040819
    

    Фінансові зобов’язання
    Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги(1 083 323)(1 805)

    Інші поточні зобов'язання(133 412)(421 936)
    Всього: чиста вартість(858 453)(409 253)

  Євро 
Долари США

  2020 р.
  Зміна обмінного курсу15%15%

  Прибуток / (Збиток)(49 919)12 153
  2019 р.

  Зміна обмінного курсу15%15%
  Прибуток / (Збиток)(128 768)(61 388)

 30.ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
В лютому 2021 року Група почала процедуру підготовки до додаткової емісії акцій для їх 
продажу існуючому акціонеру. Сума додаткової емісії акцій буде відома після проведення оцінки 
та затвердження ринкової вартості однієї акції та прийняття рішення акціонером материнської 
компанії.
На початку 2021 року відбувається нова хвиля коронавірусу, яка може призвести до 
запровадження більш жорстких заходів для її запобігання, та, відповідно, до сповільнення 
економічної активності. У Україні почалася вакцинація і на неї покладаються суттєві надії в 
процесі зупинення пандемії, але поки невідомі строки її закінчення. Крім того, попри низку 
реформ та поліпшення макрофінансової ситуації українська економіка залишається вразливою до 
несприятливих зовнішніх подій, передусім розгортання світової економічної кризи, падіння цін 
на світових товарних ринках та відпливу капіталу. Посилення цих чинників може мати 
різноспрямований вплив на результати діяльності та фінансовий стан Компанії. Однак міра 
такого впливу на сьогодні не може бути достовірно визначеною. Управлінський персонал 
ретельно стежить за поточним станом розвитку подій і вживає необхідних заходів для 
послаблення тиску негативних чинників.

 31.ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Дана фінансова звітність була складена станом на 31 грудня 2020 року та затверджена до випуску 
керівництвом Групи 10 березня 2021 року.
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10 березня 2021 р.

Васадзе Т. Ш.,
(Голова Правління)
 

Студенникова Т.А. 
(Головний бухгалтер)

д/н

д/н
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XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки* 

платника податків - фізичної особи)

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕО-АУДИТ»

41458007

03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 111/113, 

офіс А

1

3

4

Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності)

12.07.2018, 363/56

Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності
01.01.2020-31.12.20207

Думка аудитора8 немодифікована

Пояснювальний параграф (за наявності)

Відсутній

9

Номер та дата договору на проведення аудиту 18/02/21-1, 18.02.202110

Дата початку та дата закінчення аудиту 18.02.2021-26.03.202111

Дата аудиторського звіту 26.04.202112

Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн
300000,0013

Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності

47085

Текст аудиторського звіту14

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 

Акціонерам, керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА 

КОРПОРАЦІЯ»

Іншим можливим користувачам фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

Звіт щодо аудиту консолідованої фінансової звітності
Думка 

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (ЄДРПОУ 03121566, зареєстрованого за адресою: 01024, м. Київ, 

вул. В. Васильківська, 15/2, далі – Компанія або Корпорація), та її дочірніх підприємств (перелік дочірніх 

підприємств наведено у Примітці 26), (далі по тексту – Група), що складається з консолідованого Звіту про 

фінансовий стан на 31 грудня 2020 р., консолідованого Звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід 2020 

рік, консолідованого Звіту про зміни у власному капіталі, консолідованого Звіту про рух грошових коштів (за 

непрямим методом) за рік, що закінчився зазначеною датою, та Приміток до консолідованої фінансової звітності, які 
включають опис основних принципів облікової політики та іншу пояснювальну інформацію.

На нашу думку, консолідована фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 

фінансовий стан Групи на 31 грудня 2020р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився 

зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає  вимогам 

законодавства України, що регулює питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Основа для думки  

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими 

Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності (1 – аудитори, 2 – 

суб’єкти аудиторської діяльності, 3 – суб’єкти 

аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності, 4 – суб’єкти аудиторської 
діяльності, які мають право проводити 

обов’язковий аудит фінансової звітності 
підприємств, що становлять суспільний 

інтерес)

2 суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес
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стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності» нашого 

звіту. Ми є незалежними по відношенню до Групи згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 

Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та виконали інші обов’язки з етики відповідно до 

Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання 

їх як основи для нашої думки.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї
Управлінський персонал Групи несе відповідальність за іншу інформацію, що не є фінансовою звітністю та звітом 

аудитора щодо неї. Інша інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї складається зі Звіту 

про управління  і Річної інформації Групи як емітента цінних паперів, що має бути складена у відповідності до 

Положення про розкриття інформації емітентами (затверджене рішенням Національній комісії з цінних паперів та 

фондового ринку України від 03.12.2013р. №2826), та містити іншу інформацію, окрім фінансової звітності та 

нашого звіту аудитора щодо неї. Очікується, що Річна інформація емітента цінних паперів буде надана нам після дати 

цього звіту аудитора.

Наша думка щодо консолідованої фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, відповідно, ми не 

робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку  з нашим аудитом консолідованої фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою 

інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і 
фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, 

що містить суттєве викривлення. 

Крім Річної інформації Групи, як емітента цінних паперів, Група складає Звіт про управління передбачений Законом 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», який містить іншу інформацію, окрім 

фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.
Наша думка щодо консолідованої фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію в Звіті про управління та 

ми не робимо висновок з будь яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, що 

зазначена в Звіті про управління, та при цьому розглянути чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і 
фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація виглядає такою, що 

містить суттєве викривлення, або чи цей Звіт відповідає вимогам законодавства.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації у Звіті про управління, отриманої до дати звіту 

аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про 

цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого 

аудиту консолідованої фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту 

консолідованої фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо 

окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що описане нижче питання є ключовим питанням аудиту, яке слід 

відобразити в нашому звіті. 
 Ключове питання з аудитуЯкі аудиторські процедури були виконані стосовно ключових питань аудиту

Ризик обходу механізмів внутрішніх контролів управлінським персоналом
Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас під час кожного аудиту розглядати ризик обходу механізмів 

внутрішніх контролів управлінським персоналом як значний ризик. Управлінський персонал є у виключному 

положенні для можливості здійснення шахрайства через його здатність маніпулювати бухгалтерськими записами 

 внаслідок обходу контролів, які за інших умов працюють ефективно. Ми оцінили порядок затвердження операцій з 

продажу, закупок, фінансової та інвестиційної діяльності, що здійснює Група. Ми також оцінили дотримання законів 

і нормативно правових актів, які є релевантними для цілей аудиту. Завдяки цій роботі ми розробили відповідні 
аудиторські процедури для усунення цього ризику.

Ми оцінили ризик та проаналізували наявність будь-яких доказів необ’єктивності управлінського персоналу або 

значну зміну підходу до суттєвих облікових оцінок та суджень, які стосуються консолідованої фінансової звітності, 
порівняно з попереднім роком. Ми переглянули протоколи рішень засідань Правління Корпорації.
Ми робили запити працівникам на різних рівнях організаційної структури, щоб переконатися у послідовності 
тверджень, які ми отримали від керівництва як усно, так і у письмовій формі. Ми протестували акти звірок з третіми 

сторонами та отримали від них листи –підтвердження . Проаналізували ціни і інші умови контрактів та порівняли їх з 

ринковими. Ми провели перевірку визнання доходів та визначення нестандартних і суттєвих операцій, перевірили, чи 

мають вони бізнес сутність і перевірили, що вони були належним чином авторизовані, відображені в обліку та 

розкриті в консолідованій фінансовій звітності. Серед інших процедур, ми провели перевірку визнання доходів від 

реалізації, зокрема провели аналіз операцій щодо продажу Дочірніх  Компаній, які вибули в 2020р.

Ми проаналізували події після звітної дати з метою перевірки точності суттєвих облікових оцінок та суджень, що 

були зроблені управлінським персоналом, зокрема на вибірковій основі ми проаналізували виплати і договори щодо 

пролонгації фінансових інструментів після звітної дати.

Ми провели наші процедури на вибірковій основі у відповідності до свого професійного судження та методології 
аудиту.  

Відповідальність управлінського персоналу та Наглядової ради Товариства за консолідовану фінансову звітність
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання консолідованої 
фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, відповідно до Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 
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персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, що не 

містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні консолідованої фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 
Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що 

стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Групу чи припинити 

діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Наглядова рада несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Групи.

Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що консолідована фінансова звітність у цілому не містить 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки; та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. 

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до 

МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 

помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть 

впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї консолідованої фінансової звітності. 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм 

протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

 •ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення консолідованої фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також 

отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для  використання їх як основи для нашої думки. 

Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 

оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування 

заходами внутрішнього контролю;

 •отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, 

які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

 •оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних 

розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

 •доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність 

діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи 

існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Групи 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 
невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 

консолідованій фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. 

Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події 
або умови можуть примусити Групу припинити свою діяльність на безперервній основі;
 •оцінюємо загальне подання, структуру та зміст консолідованої фінансової звітності включно з розкриттями 

інформації, а також те, чи показує консолідована фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 
складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо Наглядовій раді, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення 

аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, 

виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо Наглядовій раді, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та 

повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на 

нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась Наглядовій раді, ми визначили ті, що були найбільш 

значущими під час аудиту консолідованої фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими 

питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи 

регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення 

можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
Звіт відповідно з іншими законодавчими та нормативними вимогами
Відповідність п.4 ст.14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

У відповідності до п.4 ст.14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», наводимо 

інформацію, яку аудиторський звіт за результатами обов’язкового аудиту Товариства, повинен містити додатково.

1) Ми були призначені незалежним аудитором для надання послуг з аудиту фінансової звітності Групи згідно з 

договором № 18/02/21-1 від 18.02.2021р.

Загальна тривалість виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності Групи Аудиторською фірмою 

становила з 18 лютого 2021р. по 26 квітня 2021р.

2) Наше призначення незалежним аудитором для надання послуг з аудиту фінансової звітності Групи вперше 

відбулося 18 лютого 2021р за результатами проведеного конкурсу згідно з протоколом засідання Наглядової Ради 

Протокол № 18/02/2021-1 від 18.02.2021р.

Загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження  повноважень, які 
мали місце, та повторних призначень становить 1 (один) рік.

3) Ми перевіряємо фінансову звітність на основі тестування. Рівень тестування, яке ми проводимо, ґрунтується на 

нашій оцінці ризику того, чи стаття у фінансовій звітності може бути суттєво викривлена. У зв’язку з цим наш 

аудиторський підхід був зосереджений на тих сферах діяльності Групи, які вважаються нами значними для 
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результатів діяльності Групи за 2020 рік та фінансового стану на 31 грудня 2020 року. Наші аудиторські оцінки, що 

включають, зокрема:

а) опис та оцінку ризиків щодо суттєвого викривлення інформації в фінансовій звітності, що перевіряється, зокрема 

внаслідок шахрайства;

б) посилання на відповідну статтю або інше розкриття інформації у фінансовій звітності для кожного опису та оцінки 

ризику суттєвого викривлення інформації у звітності, що перевіряється;

в) стислий опис заходів, вжитих нами для врегулювання таких ризиків;

г) основні застереження щодо таких ризиків, наведено нами у розділі «Ключові питання аудиту» цього Звіту 

незалежного аудитора.

4) Нам не відомо про будь-які фактичні або підозрювані події, пов’язані з шахрайством, і жодні інші питання щодо 

шахрайства не були виявлені під час проведення нами аудиторських процедур.

5) Ми підтверджуємо, що цей Звіт незалежного аудитора узгоджений з Додатковим звітом для аудиторського 

комітету від 26 квітня 2021 року.

6) Ми підтверджуємо, що є незалежними по відношенню до Групи згідно з Кодексом Етики Професійних Бухгалтерів 

Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого 

аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

Ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо  про те, що нами не було ідентифіковано 

жодних загроз нашої незалежності як на рівні аудиторської фірми, так і на рівні ключового партнера з аудиту 

Левченко В. В. та персоналу, задіяного у виконанні завдання з аудиту фінансової звітності Групи. Ми не надавали 

Групі жодних послуг, заборонених законодавством.

7) Ми не надавали Групі жодних інших послуг, включаючи не аудиторські послуги.

8) Наші пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту фінансової звітності Групи обмежень наведено в 

розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності».

Призначення аудитора
Ми вперше були призначені аудиторами Групи 18 лютого 2021р.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є
цей Звіт незалежного аудитора, є

      Аудитор___________________ Борейко О.В.

Сертифікат незалежного аудитора №007566, виданий за рішенням Аудиторської палати України від 22 лютого 2018 

року №355/2

     Директор-аудитор__________________ Парфенюк Н.В.

Сертифікат незалежного аудитора №006916, виданий за рішенням Аудиторської палати України від 26 квітня 2012 

року №249/3

Київ, Україна 

26 квітня 2021р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕО-АУДИТ»  

Код ЄДРПОУ 41458007

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4708, рішення Аудиторської палати України 

від 27.07. 2017 р. № 348/2.

Місцезнаходження (юридична адреса) 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 111/113, офіс А. 

Фактичне місце розташування 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 111/113, офіс А.

тел.. (096) 454 13 64, (099) 018-69-75. 
Додатки до звіту: 

 1.Консолідований Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2020 р.; 
 2.Консолідований Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період за 2020 рік;
 3.Консолідований Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 2020 рік;
 4.Консолідований Звіт про зміни у власному капіталі за 2020 рік ;
 5.Примітки до річної консолідованої фінансової звітності 2020 рік; 
 6.Інформація щодо включення суб'єкта аудиторської діяльності до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської 

діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

д/н
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XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво АТ «Українська автомобільна корпорація», яке здiйснює управлiнськi функцiї та 

пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це йому вiдомо, рiчна 

фiнансова звiтнiсть за 2020 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, 

що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 

фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi 

i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у 

своїй господарськiй дiяльностi.

Голова Правлiння  Васадзе Таріел Шакрович

Головний бухгалтер Студенникова Тетяна Анатоліївна
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Дата 

виникнення

 події

Дата оприлюднення 

Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі даних 

Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку 

або через особу, яка 

провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 

інформації від імені 

учасників фондового ринку

Вид інформації

XІХ. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду

1 2 3

17.01.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

07.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

08.04.2020 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів

08.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

22.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

09.07.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

10.08.2020 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір 

пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню 

пакета акцій
Поле "Дата оприлюднення Повідомлення..." не зазначається ПрАТ у разі якщо щодо цінних паперів товариства не здійснювалася публічна 

пропозиція (ст.39 п.4 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок")
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