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(дата)
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(номер та найменування офіційного друкованого видання)

81 Бюлетень "Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку"

Акціонерне товариство

3. Річна інформація 
розміщена на 
сторінці

в мережі 
Інтернет
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(дата)

27.04.2017

6. Електронна поштова адреса opcb@zaz.zp.ua
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Зміст

X1. Основні відомості про емітента
X2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

5. Інформація про рейтингове агентство
X6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:

X1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X9. Інформація про загальні збори акціонерів
X10. Інформація про дивіденди
X11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:
X1) інформація про випуски акцій емітента

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
 протягом звітного періоду

X13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X3) інформація про зобов’язання емітента

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
X16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду
X17. Інформація про стан корпоративного управління

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
 змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду

4) інформація про похідні цінні папери

X4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
X5) інформація про собівартість реалізованої продукції

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

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

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість
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34. Примітки:  В складі річного звіту відсутні:
- Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб  - тому, що Товариство не брало 
участі у створенні юридичних осіб протягом звітного періоду.
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря - тому, що посада корпоративного секретаря
 у 2016 році в Товаристві" не вводилася.
- Інформація про рейтингове агентство - тому, що Товариство не укладало договорів з 
рейтинговими агентствами та рейтингову оцінку не проходило. У статутному капіталі відсутня 
державна частка.
- Інформація про органи управління емітента - тому, що заповнення даного підрозділу річної 
інформації акціонерними товариствами не передбачено.
- Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв) (фізичні особи) - тому що фізичних осіб-засновників не було.
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента - юридичних осіб, у 
зв'язку з  тим, що не розкрито власника 167617 простих акцій, що складає 24,8948 відсотків 
статутного капіталу емітента, які зберігались в депозитарній установі публічному акціонерному 
товаристві "Брокбізнесбанк", а в теперішній час Національний депозитарій України є 
уповноваженим на зберігання.
Інформація про дивіденди - тому що дивіденди у звітному та попередньому  періодах не 
нараховувались і не виплачувались. 20 квітня  2017 року  Загальними зборами прийняте рішення  
"9.2. У зв’язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не 
формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати". 19 квітня  2016 року  Загальними 
зборами прийняте рішення  "7.2. У зв’язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не 
здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати".  22 
квітня  2015 року  Загальними зборами прийняте рішення  "7.2. У зв’язку з відсутністю прибутку, 

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
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН

30. Річна фінансова звітність
X31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності)

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

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення 
окремо)
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розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та 
не виплачувати".
У 2016 році Товариство послугами юридичних осіб, які:
- надають правову допомогу емітенту,
- уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів,  не 
користувалося.
У складі річного звіту відсутні:
- Інформація про процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні облігації), інші 
цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, 
іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) - тому, що облігації (процентні, дисконтні, цільові 
(безпроцентні) та інші цінні папери у 2016 році Товариством не випускались.
- Інформація про похідні цінні папери - тому, що похідні цінні папери Товариством у звітному 
періоді не випускались,
- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім 
іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) - тому, що інші цінні папери 
Товариством у звітному періоді не випускались,
- Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - тому, що викуп власних акцій 
протягом звітного періоду Товариством не проводився.
- Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів-тому, що 
боргові цінні папери у 2016 році Товариством не випускались.
Протягом звітного року у Товариства особливої інформації такої як: -прийняття рішення про 
розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу; -прийняття 
рішення про викуп власних акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального
 та відкритого типу); -факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі; -прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; -зміну власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій; -рішення емітента про утворення, припинення 
його філій, представництв; -рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;
 -порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою 
особою такого емітента; -про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення
 випуску боргових цінних паперів; -прийняття рішення про виплату дивідендів; -порушення 
справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію; -рішення вищого органу 
емітента або суду про припинення або банкрутство емітента; -зміна типу акціонерного товариства
 не виникало.
Загальними Зборами Товариства 19.04.2016 було прийняте рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, а саме: "8.2. Схвалити 
укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення 
наступних договорів (контрактів): -значних правочинів, предметом яких є майно або послуги, 
ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності на суму, яка не перевищує еквівалент 200000000,00 (двісті мільйонів) 
доларів США на умовах, погоджених Наглядовою радою Товариства; -кредитних 
договорів/договорів запозичення з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не 
перевищує еквівалент 300000000,00 (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),  на суму, що не перевищує 1000000000,00 (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 на суму, що не перевищує 2000000000,00 
(два мільярда) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; -договорів 
надання/отримання фінансової допомоги з третіми особами, загальний сукупний розмір яких не 
перевищує 1000000000,00 (один мільярд) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою 
Товариства.  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за»–505 683 голосів, тобто 75,11% голосів 
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акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;  «проти» - 0 голосів, 
тобто 0% голосів акціонерів  від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом; 
«утримались»- 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів  від загальної кількості голосів акціонерів 
згідно із Статутом."  
Інформація щодо прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість  віднесена до особливої інформації емітента Рішенням НКЦПФР від 12.04.2016 
№410 яке опубліковане 31.05.2016 і набуло чинності через десять днів з дня його офіційного 
опублікування, тобто на дату прийняття рішення річними Загальними зборами Товариства - 
19.04.2016  така інформація  не відносилася до складу особливої інформації.
У складі річного звіту відсутні:
- Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій) - тому, що Товариство не 
має зобов'язань за облігаціями. - Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними 
паперами) - тому, що Товариство не має зобов'язань за цінними паперами (у тому числі: за 
іпотечними цінними паперами). - Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН) -
 тому, що Товариство не має зобов'язань за цінними паперами (у тому числі: за сертифікатами 
ФОН). Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами)) - тому, що Товариство не має зобов'язань за цінними паперами (у 
тому числі: за іншими цінними паперами (у т.ч. за похідними цінними паперами)). - Інформація 
про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права) - тому, що 
Товариство не має зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.
- Інформація про випуски іпотечних облігацій тому, що Товариством випуск іпотечних облігацій 
не здійснювався. - Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття тому, що 
Товариством випуск іпотечних ціенних паперів не здійснювався. - 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 у зв'язку з відсутністю прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів. - Інформація про випуски іпотечних сертифікатів тому, що Товариством випуск  
іпотечних сертифікатів не здійснювався. - Інформація щодо реєстру іпотечних активів тому, що 
Товариством випуск іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів не здійснювався.
- Основні відомості про ФОН тому, що Товариством сертифікати ФОН не випускались. - 
Інформація про випуски сертифікатів ФОН тому, що Товариством сертифікати ФОН не 
випускались. - Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН тому, що Товариством 
сертифікати ФОН не випускались. - Розрахунок вартості чистих активів ФОН тому, що 
Товариством сертифікати ФОН не випускались.- Правила ФОН тому, що Товариством 
сертифікати ФОН не випускались.
- Звіт про стан об'єкта нерухомості - тому, що Товариство здійснювало емісії цільових облігації.
За звітний період Товариством складено звітність відповідно до МСФЗ.
Товариство не має власного кодексу (принципів, правил) корпоративного управління, тому у звіті
 відсутня дата його прийняття та інформація про його оприлюднення.
У Товаристві відсутні "Інші посадові особи акціонерного товариства, які відповідають за 
зберігання протоколів Загальних зборів, засідань Наглядової Ради." 
За минулі три роки позачергові збори  скликалися на 26 грудня 2016 року, але через відсутність 
кворуму позачергові Загальні збори не відбулись.
У складі Наглядової Ради Товариства комітети не створювались.
- Відсутня річна фінансова звітність поручителя, що здійснює забезпечення випуску боргових 
цінних паперів - тому, що боргові цінні папери у 2016 році Товариством не випускались.
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Публічне  акціонерне  товариство  “Запорізький автомобілебудівний 
завод” 

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

11. 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 "Райффайзен 
Банк Аваль"

380805

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен 
Банк Аваль"

380805

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

26000440516

26002440514

29.10

45.20

45.31

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

[2010]Виробництво автотранспортних засобів

[2010]Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

[2010]Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

4. Територія (область) Запорiзька

А01 №526939

04.01.2003

605970000,00

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

 16438. Середня кількість працівників (осіб)

10. Органи управління підприємства:   
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу)
Дата 
видачі

Державний орган, що видав Дата 
закінчення

 дії 
ліцензії 
(дозволу)

1 2 3 4 5

Початок роботи 
підприємства

066.03.23-
34.10.1

18.02.2003Територіальне управління 
Держнаглядохоронпраці по 
Запорізькій області

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): термін дії дозволу 
безстроковий.

01.01.3000

Діяльність з 
використання джерел 
іонізуючого 
випомінювання

АВ №377740 06.11.2007Державний комітет ядерного 
регулювання України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується 
продовження терміну дії виданої ліцензії

06.11.2017

На викиди забруднюючих

 речовин в атмосферне 
повітря  стаціонарними 
джерелами ПАТ "ЗАЗ"

2310136700-4б 20.04.2011Держуправління охорони 
навколишнього природного 
середовища в Запорізькй 
області

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): оформлено  новий 
дозвіл  2310136700-4.

24.02.2016
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1 2 3 4 5

На продовження 
виконання роботи 
підвищеної небезпеки

1750.11.30-
74.30.0

04.05.2011Держгірпромнагляд

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується 
продовження терміну дії  дозволу.

25.10.2015

На початок виконання 
роботи підвищеної 
небезпеки

2407.11.30-
74.30.0

09.06.2011Держгірпромнагляд

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): проводяться роботи з 
продовження терміну дії дозволу.

09.06.2016

Виконання робіт 
підвищеної небезпеки

592.11.23-
34.10.0

29.08.2011Територ. управління 
держкомітету з пром. безпеки, 
охорони праці та гірничого 
нагляду по Зап. Обл.

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується 
продовження терміну дії виданого дозволу.

29.08.2016
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1 2 3 4 5

Спеціальний дозвіл за 
користування надрами

5014 03.09.2011Державна служба геології та 
надр України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується 
продовження терміну дії  дозволу.

03.09.2031

Право використання 
складського приміщення, 
резервуара, майданчика 
як складу тимчасового 
зберігання (вул. 
Луначарського, 9А, склад 
"Ангар")

11200185В 29.09.2011Державна митна служба 
України Запорізька митниця

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):  планується отримання 
нового дозволу.

01.01.3000

 Надання послуг з 
перевезення пасажирів і 
небезпечних вантажів 
автомобільним 
транспортом

 АГ № 586848 13.10.2011 Міністерство транспорту та 
звязку України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується 
продовження терміну дії ліцензії

01.01.3000
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1 2 3 4 5

 Надання послуг 
фіксованого місцевого 
телефонногозвязку з 
емністю мережі до 10 
000номерів з правом 
технічного 
обслуговування та 
експлуатації 
телекомунікаційних 
мереж і надання в 
користування каналів 
електрозвязку на 

 АВ № 593303 17.11.2011 Національна комісія з питань 
регулювання звязку  України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): проводяться роботи з 
продовження терміну дії ліцензії

17.11.2016

Викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне 
повітря від стаціонарних 
джерел викидів ПАТ 
"ЗАЗ"

2310136700-4в 02.12.2011Держуправління охорони 
навколишнього природного 
середовища по Запорізькй 
області

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): оформлено  новий 
дозвіл  2310136700-4.

01.12.2016

Господарська діяльність, 
пов’язана із створенням 
об’єктів архітектури (за 
переліком робіт згідно з 
додатком)

АВ №595987 23.12.2011Державна архітектурно-
будівельна інспекція України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): проводяться роботи з 
продовження терміну дії ліцензії

23.12.2016
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1 2 3 4 5

 Медична практика АГ № 599859 10.02.2012Міністерство охорони здоров’я
 України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензія безстрокова.

01.01.3000

Експлуатація 
устаткування підвищеної 
небезпеки при 
виробництві автомобілів

157.12.23-
34.10.0

13.03.2012Дердавна служба гірничого 
нагляду та промислової 
безпеки

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується 
продовження терміну дії виданого дозволу.

13.03.2017

Викиди забруднюючих 
речовин в ат-мосферне 
повітря стаціонарними 
джерелами

511800000-63 20.03.2012Міністерство екології та 
природних ресур-сів України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується 
продовження терміну дії  дозволу

20.03.2017
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1 2 3 4 5

Виконання робіт 
підвищеної небезпеки

970.12.30 07.06.2012Державна служба гірничого 
нагляду і промислової безпеки 
України.

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується 
продовження терміну дії виданого дозволу.

14.08.2017

Експлуатація обладнання 
підвищеної небезпеки 
при виробництві 
автомобілів

562.12.23-
34.10.0

14.08.2012Терит. Управління 
держкомпромбезпеки, охорни 
праці і гірничому нагляду по 
Запорізькій області

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується 
продовження терміну дії виданого дозволу.

14.08.2017

Виконання робіт 
підвищеної небезпеки

1376.12.30 19.09.2012Державна служба гірничого 
надзору і промислової безпеки

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується 
продовження терміну дії виданого дозволу.

19.09.2017
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1 2 3 4 5

Виконання робіт 
підвищеної небезпе-ки 
при виробництві 
автомобілів: ре-монт, 
технічне обслуговування 
ліфтів (ліфтів 
електричних вантажних і 
па-сажирських)

 072.13.23-
34.10.0

23.01.2013ТУ Державної служби 
гірничого нагляду та 
промбезпеки по Запорізькій 
області

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується 
продовження терміну дії  дозв

23.01.2018

Викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними 
джерелами (Запоріжжя, 
Комунарський район, пр. 
Леніна, 8)

2310136700-4 20.02.2013Держуправління охорони 
навколишнього природного 
середовища по Запорізькій 
області

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується 
продовження терміну дії  дозволу.

20.02.2018

Водоспоживання, 
скидання оборотної води 
у води у водний об'єкт

Укр 3142-
А10де

01.03.2013Держуправління охо-рони 
навколишнього природного 
середо-вища в Одеській об-
ласті

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):  планується 
продовження терміну дії  дозволу

13.02.2018
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1 2 3 4 5

Викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне 
повітря від 
стаціонарними 
джерелами (Мелітополь, 
Каховське шосе, 17, 
майданчик А)

2310700000-28 06.03.2013Держуправління охорони 
навколишнього природного 
середовища в Запорізькій 
області

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується 
продовження терміну дії  дозволу.

24.04.2018

Викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне 
повітря від 
стаціонарними 
джерелами (Мелітополь, 
Каховське шосе, 17, 
майданчик Б)

2310700000-70 06.03.2013Держуправління охорони 
навколишнього природного 
середовища в Запорізькй 
області

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):  планується 
продовження терміну дії  дозволу.

05.03.2018

 Виробництво теплової 
енергії (крім діяльності з 
виробництва теплової 
енергії на 
теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанціях, 
атомних електростанціях 
і когенераційних 
установках та установках 
з використанням 
нетрадиційних або 
поновлюваних джерел 

 АЕ №199900 28.05.2013 Запорізька обласна державна 
адміністрація

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується 
продовження терміну дії

27.05.2018
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  Постачання теплової 
енергії

 АЕ 263881 28.05.2013 Запорізька обласна державна 
адміністрація

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується 
продовження терміну дії

27.05.2018

Експлуатація 
устаткування підвище-ної
 небезпеки при 
виробництві авто-мобілів:
 - Технологічне 
обладнання, потужністю 
понад 100 кВт; - Парових 
та водогрійних котлів 
теплопродукти-вністю 
понад 0,1МВт

516.13.23 23.07.2013ТУ Державної служби 
гірничого нагляду та 
промбезпеки по Запорізькій 
області

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується 
продовження терміну дії  дозволу

23.07.2018

 Надання освітніх послуг 
навчальними закладами, 
пов’язаних з одержанням 
професійної освіти на 
рівні кваліфікаційних 
вимог до професійно-
технічного навчання, 
підвищення кваліфікації, 
перепідготовки (з 
додатком)

 АВ № 285397 08.11.2013 Міністерство освіти і науки, 
молоді та спорту України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): проводяться роботи з 
продовження терміну дії ліцензії

27.06.2016
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Водоспоживання, 
скидання оборотної води 
у води у водний об'єкт

0091/Зап 01.01.2014ТУ Держкомпромбезпеки, 
охорони праці та гірничого 
нагляду по Запорізькій області

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):  проводяться роботи з 
продовження терміну дії  дозволу

31.12.2016

Водоспоживання, 
скидання оборотної води 
в води у водний об'єкт

Укр 0174/Зап 18.03.2014Тер. упр.  Держкомітету 
України з промбезпеки, 
охорони праці та гірничого 
нагляду по Зап. Обл

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): проводяться роботи з 
подовження терміну дії дозволу

31.12.2016

Виконання робіт 
підвищеної небезпе-ки: 
робота в 
пожежонебезпечних зо-
нах; зберігання балонів з 
стисненим і зрідженим 
газом; роботи в діючих 
електроустановках понад 
1000В; ро-боти в 
колодязях; зварювальні 
газопо-лум’яні  роботи

500.14.23 25.06.2014ТУ Державної служби 
гірничого нагляду та 
промбезпеки по Запорізькій 
області

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):  планується 
продовження терміну дії  дозволу

25.06.2019
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Виконання робіт 
підвищеної небезпеки: 
експлуатація свердловин 
під час 
геологіческогоізученія і 
розробки родовищ 
корисних копалин

550.14.23 17.07.2014Тер. упр.  Держкомітету 
України з промбезпеки, 
охорони праці та гірничого 
нагляду по Зап. Обл

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується отримання 
нового дозволу.

17.07.2019

Митна брокерська 
діяльність

АЕ № 521232 25.07.2014Державна фіскальна служба 
України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):  планується 
продовження терміну дії

25.07.2019

Експлуатація машин, 
механізмів уста-ткування 
підвищеної небезпеки: 
тех-нологічне 
обладнання, лінійні 
частини та їх елементи 
систем газопостачання 
природним і зрідженим 
газом, а також 
газовикористовуюче 
обладнання по-тужністю 
понад 100 кВт

631.14.23 27.08.2014ТУ Державної служби 
гірничого нагляду та 
промбезпеки по Запорізькій 
області

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується 
продовження терміну дії  дозволу

27.08.2019
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Експлуатація машин, 
механізмів та 
устаткування підвищеної 
небезпеки згідно переліку

765.14.23 03.10.2014ТУ Державної служби 
гірничого нагляду та 
промбезпеки по Запорізькій 
області

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується 
продовження терміну дії  дозволу

03.10.2019

Експлуатація машин, 
механізмів та 
устаткування підвищеної 
небезпеки відповідно до 
переліку

766.14.23 03.10.2014Тер. упр.  Держкомітету 
України з промбезпеки, 
охорони праці та гірничого 
нагляду по Зап. Обл

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується 
продовження терміну дії ліцензії

03.10.2019

Впровадження, ввезення 
вивезення голографічних 
запасних елементів

АЕ №288350 30.03.2015 Служба безпеки України.

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): можливе продовження 
терміну дії ліцензії

29.03.2020
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Застосування шкідливих 
небезпечних речовини 1, 
2 і 3 класу небезпеки (п.3 
додатка 2 Порядку)

245.15.30 09.04.2015Державний комітету України з
 промислової безпеки, охорони
 праці та гірничого нагляду

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується 
продовження терміну дії  дозволу

08.04.2020

  Придбання, зберігання, 
перевезення, ввезення на 
територію України, 
вивезення з території 
України, реалізація 
(відпуск), знищення, 
використання 
прекурсорів (списку 2 
таблиці IV) «Переліку 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 
прекурсорів»

 АЕ № 299328 12.08.2015 Комітет з контролю за 
наркотиками

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується 
продовження терміну дії ліцензії

06.08.2020

Дозвіл на продовження 
роботи підвіщеної 
небезпеки

544.16.23 15.08.2016Головне управління Держпраці

 в Запорізькій області.

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується 
продовження терміну дії  дозволу.

15.08.2021
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Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Код за 
ЄДРПОУ 
засновника 

та/або 
учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 

загальної кількості)

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

Відкрите акціонерне товариство 
“Запорізький автомобільний завод”

05808563 проспект Леніна, 8, Запоріжжя, 
Комунарський, Запорiзька область, 69600

50,00000000000

Деу Хеві Індастріз Лтд 0000000000 д/н, д/н, 00000, Корея Південна 48,00000000000

Деу Мотор Ко 0000000000 д/н, д/н, 00000, Корея Південна 2,00000000000

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

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

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 

загальної кількості)

Серед засновників фізичних осіб не
 було

д/н, д/н, д/н 0,00000000000

100,00000000000Усього:
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Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи

Кількість

 акцій 
(шт.)

Від загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційПосада

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані фізичної особи 

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

2 4 5 6 7 8 91 3

Даукшас Михайло 
Леонтійович

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Правління СА, 998905, 08.06.1999, 
Шевченківським  РВ УМВС України 
в Запорізькій обл.

фізична особа

Козіс Олександр 
Миколайович

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Наглядової ради СН, 183291, 14.05.1996, Печерським 
РУ ГУ МВС України в м. Києвi

фізична особа

Бей Наталія 
Олександрівна

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Наглядової ради СО, 172271, 06.07.1999, Мiнським 
РУ ГУ МВС України в м. Києвi

фізична особа

Мохна Єгор Григорович

0 0,00000000000 0 0 0 0Голова Ревізійної 
комісії

СН, 053992, 26.09.1995, Залізничним 
РУГУ МВС України у м. Києві

фізична особа
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Філіпенко Сергій 
Вадимович

0 0,00000000000 0 0 0 0Голова Правління СА, 926819, 12.01.1999, 
Комунарським РВ ЗМУ УМВС 
України в Запорізькій обл

фізична особа

Папашев Костянтин 
Олегович

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Правління СА, 144882, 20.02.1996, Хортицьким 
РВ ЗМУ УМВС України в 
Запорізькій обл.

фізична особа

Уласенко Юлія 
Олександрівна

0 0,00000000000 0 0 0 0Голова Ревізійної 
комісії

ВК, 617369, 17.07.2009, 
Калінінським РВ Горлівського МУ 
ГУМВС України в Донецькій обл

фізична особа

Васадзе Вахтанг 
Таріелович

0 0,00000000000 0 0 0 0Голова Наглядової 
ради

СН, 127347, 27.06.1996, Печерським 
РУ ГУ МВС України в м. Києвi

фізична особа

Кривонос Василь 
Іванович

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Правління СА, 874053, 15.09.1998, 
Комунарським РВ УМВС України в 
Запорізькій обл.

фізична особа
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Студенникова Тетяна 
Анатоліївна

0 0,00000000000 0 0 0 0Головний бухгалтер СН, 382007, 26.12.1996, Залізничним 
 РУ ГУ МВС України в м.Києві

фізична особа

Грона Сергій 
Миколайович

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Правління СВ, 416292, 13.09.2001, 
Комунарським РВ УМВС України в 
Запорізької обл

фізична особа

Василенко Вадим  
Вікторович

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Правління СВ, 652399, 29.01.2002, Жовтневим 
РВ УМВС України в Запорізькій обл,

фізична особа

Чепеленко Юлія 
Олександрівна

0 0,00000000000 0 0 0 0В.о. Головного 
бухгалтера

СВ, 824260, 03.06.2003, 
Комунарським РВ ЗМУ УМВС 
України в Запорізькій області.

фізична особа

Вертійова Антоніна 
Дмитрівна

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Ревізійної комісії СТ, 075838, 29.11.2008, 
Святошинським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві

фізична особа
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Євдокименко Микола 
Михайлович

0 0,00000000000 0 0 0 0Голова Правління СВ, 284687, 26.10.2000, 
Комунарським РВ ЗМУ УМВС 
України в Запорізькій області

фізична особа

Лазарєв Антон 
Олександрович

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Правління СН, 099281, 06.02.1996, 
Дніпровським РУ ГУ МВС України в
 м. Києві

фізична особа

Філіпенко Сергій 
Вадимович

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Правління СА, 926819, 12.01.1999, 
Комунарським РВ ЗМУ УМВС 
України в Запорізькій обл

фізична особа

Разумова Ольга 
Олександрівна

0 0,00000000000 0 0 0 0В.о. Члена Правління СЮ, 110423, 21.10.2008, 
Комунарським РВ ЗМУ УМВС 
України в Запорізькій обл.

фізична особа

Усього: 0 0,00000000000 0 0 0 0
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1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
V. Інформація про посадових осіб емітента

1946

50
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ  «Українська автомобільна 
корпорація», радник Почесного Президента

9) опис:  З 01.05.2016 посадова особа обрана до складу Наглядової Ради рішенням Загальних 
зборів (Протокол від 19.04.2016 №27). Як член Наглядової ради, бере участь у засiданнях 
Наглядової ради та здiйснює свою компетенцiю в межах повноважень, визначених Статутом. 
Винагорода в тому числі у натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж 
роботи (років) - 50.
Попередні посади: радник Почесного Президента.
Посадова особа обіймає посаду радника Почесного президента АТ «Українська автомобільна 
корпорація» (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2). Посадова особа є незалежним 
директором.

Вища,  Київський інститут народного господарства

Кузнецова Світлана Вікторівна

СО, 795685, 22.01.2002, Дарницьким РУГУ МВС України в м.
 Києві

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

01.05.2016 1 рік8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

1988

8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:  АТ  «Українська автомобільна 
корпорація», начальник секретаріату - помічник Почесного Президента з економічних питань

Вища, Український державний університет фінансів та 
міжнародної  торгівлі

Корнєєв Євген Сергійович

МЕ, 597644, 03.03.2005, Деснянським РУГУ МВС України в 
м. Києві

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

© SMA 254809172016 р. 



9) опис:  З 01.05.2016 посадова особа обрана до складу Наглядової Ради рішенням Загальних 
зборів (Протокол від 19.04.2016 №27). Як член Наглядової ради, бере участь у засiданнях 
Наглядової ради та здiйснює свою компетенцiю в межах повноважень, визначених Статутом. 
Винагорода в тому числі у натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж 
роботи (років) - 8.
Попередні посади: менеджер з маркетингу автомобілів, провідний фахівець.
Посадова особа обіймає посаду помічника Почесного Президента з економічних питань АТ 
«Українська автомобільна корпорація» (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2).Посадова особа 
є незалежним директором.

01.05.2016 1 рік8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

1958

39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ  «Українська автомобільна 
корпорація» Голова Правління

9) опис:  До 01.05.2016 особа перебувала на посаді на підставі рішення Наглядової Ради 
(Протокол від 22.04.2015 №22/04/2015-1). З 01.05.2016 обрана до складу Наглядової Ради 
рішенням Загальних зборів (Протокол від 19.04.2016 №27) та обрана з 04.05.2016 Головою 
Наглядової ради рішенням Наглядової Ради (Протокол від 04.05.2016 №04/05/2016-1). Голова 
Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту має повноваження щодо: органiзацiї роботи Наглядової 
ради та здiйснення контролю за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою Радою. 
Винагорода в тому числі у натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж 
роботи (років) - 39. Попередні посади: Голова Правління; Перший вiце-президент. Посадова 
особа обіймає посаду Голови Правління АТ «Українська автомобільна корпорація» (м. Київ, вул. 
Велика Васильківська, 15/2). Посадова особа є представником акціонера.

Вища. Київський полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть: 
Автоматизоване управлiння технологiчними процесами; 
Нацiональна академiя державного управлiння при 

Козіс Олександр Миколайович

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

Голова Наглядової ради

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

04.05.2016 1 рік8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

Бей Наталія Олександрівна

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
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1977

18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПАТ  «Українська 
автомобільна корпорація», Член Правління - Заступник Голови Правлiння

9) опис:  До 01.05.2016 особа перебувала на посаді на підставі рішення Загальних зборів 
(Протокол від 22.04.2015 №26). З 01.05.2016 обрана до складу Наглядової Ради рішенням 
Загальних зборів (Протокол від 19.04.2016 №27). Як член Наглядової ради, бере участь у 
засiданнях Наглядової ради та здiйснює свою компетенцiю в межах повноважень, визначених 
Статутом. Винагорода в тому числі у натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Загальний стаж роботи (років) - 18.  Попередні посади: Заступник Голови Правлiння; начальник 
департаменту аналiтики та iмiджу. Посадова особа обіймає посаду Члена Правління - Заступника 
Голови Правлiння  АТ «Українська автомобільна корпорація» (м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 15/2). Посадова особа є представником акціонера.

Вища. Сумський Державний аграрний унiверситет, 
спецiальнiсть: менеджмент органiзацiй

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

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

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

01.05.2016 1 рік8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

1978

21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Публічне  акціонерне 
товариство "Запорізький автомобілебудівний завод"  начальник відділу

9) опис:  З 16.09.2015 посадова особа обрана до складу Правління рішенням Наглядової ради 
(Протокол від 15.09.2015 №15/09/2015-1). Як член Правління представляє без довіреності 
Товариство в органах влади, установах і організаціях, підприємствах всіх форм власності з 
питань, що віднесені до її компетенції. До повноважень і обовязків віднесено: формування і 
виконання бюджету на здійснення господарської діяльності; формування фінансових результатів 
роботи та їх моніторинг; здійснення економічних розрахунків до проектів організації 
виробництва нових моделей автомобілів і перспективних бізнес-планів діяльності; контроль за 

Вища Запорізька державна інженерна академія. Спец. "облік 
та аудит".

Дубініна Наталія Юріївна

СВ, 945013, 02.08.2005, Комунарський РВ Запорізького МУ 
УМВС України в Запорізькій області

Член Правління

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

16.09.2015 5 років8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)
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своєчасним і належним оформленням (переоформленням) прав власності на об'єкти нерухомості  
і земельні ділянки; облік  корпоративних прав; оформлення операцій з власними цінними 
паперами; планування фінансової діяльності підприємства, мобілізація фінансових ресурсів, їх 
раціональний розподіл і використання; вдосконалення управління виробництвом, поліпшення 
структури управління і раціональний розподіл функцій; визначення фонду оплати праці з його 
подальшим розподілом по підрозділах підприємства; аналіз і контроль фонду оплати праці, 
пов'язаний з його розподілом; забезпечення підрозділів Компанії кадрами робочих, фахівців і 
службовців необхідних спеціальностей і кваліфікації відповідно до програми випуску продукції. 
Розмiр винагороди визначається трудовим договором. Винагорода у натуральній формі у 
звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
посадова особа емітента немає. Загальний стаж роботи (років) - 21. Попередні посади: начальник 
відділу, заступник директора департаменту,  начальник відділу. Начальник бюро. Посадова особа 
не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1951

43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ  "Українська автомобiльна 
корпорацiя", Член Правління - Заступник Голови Правлiння

9) опис:  До 01.05.2016 особа перебувала на посаді на підставі рішення Загальних зборів 
(Протокол від 22.04.2015 №26). З 01.05.2016 посадова особа обрана до складу Наглядової Ради 
рішенням Загальних зборів (Протокол від 19.04.2016 №27). Як член Наглядової ради, бере участь 
у засiданнях Наглядової ради та здiйснює свою компетенцiю в межах повноважень, визначених 
Статутом. Винагорода в тому числі у натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 43. Попередні посади: Заступник Голови Правління, Голова 
Правлiння.  Посадова особа обіймає посаду Члена Правління - Заступника Голови Правлiння  АТ 
«Українська автомобільна корпорація» (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2). Посадова особа
 є представником акціонера.

Вища Запорiзький машинобудiвний iнститут, спецiальнiсть: 
автомобiлi та автомобiльне господарство.

Папашев Олег Хайруллович

СА, 803311, 15.08.1998, Хортицьким РВ УМВС України в 
Запорізькій обл

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

01.05.2016 1 рік8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

Кривонос Василь Іванович

Член Правління

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
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1959

34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Публічне  акціонерне 
товариство "Запорізький автомобілебудівний завод", Член Правління.

9) опис:  З 21.05.2015 посадова особа обрана до складу Правління рішенням Наглядової ради  
(Протокол від 20.05.2015 №20/05/2015-1). Як член Правління діє від імені Товариства без 
довіреності, на підставі Статутуї,  в органах влади, установах і організаціях, підприємствах всіх 
форм власності з питань, що віднесені до його компетенції. До повноважень і обов'язків 
віднесено: забезпечення злагодженої і комплексної роботи всіх ланок основного виробництва зі 
своєчасного випуску виробів належної якості, у встановленому обсязі і номенклатурі при 
найбільш ефективному використанні всіх виробничих ресурсів відповідно до планового завдання 
з мінімальними витратами і запасами. Розробка і впровадження цільових програм розвитку 
виробництва, направлених на підвищення ефективності виробництва і його раціоналізацію; 
нових методів організації оперативного управління ходом виробництва; енергозберігаючих 
заходів, зі скорочення витрат виробничо-господарської діяльності; безперебійне  
енергозабезпечення підрозділів підприємства всіма видами енергії; експлуатація і ремонт 
підвідомчих загальнозаводських енергоустановок і мереж; забезпечення безперебійної роботи 
всіх видів обладнання,  якості здійснених ремонтів, інженерних комунікацій будівель і споруд, 
монтажних та інших робіт. Розмiр винагороди визначається трудовим договором. Винагорода у 
натуральній формі у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини посадова особа емітента немає.  Загальний стаж роботи  - 34 роки.  Попередні 
посади: в.о. заступника Голови Правління з виробництва, заступник  Голови Правління з 
виробництва.  Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Вища Дніпропетровський сільсько-господарський інститут, 
спеціальність «Механізація сільського господарства»

СА, 874053, 15.09.1998, Комунарським РВ УМВС України в 
Запорізькій обл.

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

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

21.05.2015 5 років8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

1954

48
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Публічне  акціонерне 
товариство "Запорізький автомобілебудівний завод", Член Правління

Вища

Даукшас Михайло Леонтійович

СА, 998905, 08.06.1999, Шевченківським  РВ УМВС України 
в Запорізькій обл.

Член Правління

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**
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9) опис:  Посадова особа перебувала на посаді до 11.01.2016 (Протокол засідання Наглядової ради
 від 11.01.2016 №11/01/2016-1). Посадова особа  обрана до складу Правління рішенням 
Наглядової ради  (Протокол від 20.05.2015 №20/05/2015-1). Як член Правління представляв без 
довіреності Товариство в органах влади, установах і організаціях, підприємствах всіх форм 
власності з питань, що віднесені до його компетенції. До повноважень і обов'язків віднесено: 
організація рекламно-іміджевих заходів, підтримка і реалізація стандартів фірмового стилю; 
розробка планів просування товарів на ринку; дослідження ринку продукції, що випускається 
підприємством; аналіз споживчих властивостей продукції; планування асортименту продукції; 
планування виробництва автомобілів, запасних частин і іншої продукції; стратегічне планування 
зовнішньоекономічної діяльності; пошук партнерів на зовнішніх ринках; укладення контрактів на
 постачання продукції; контроль за зберіганням, консервацією, комплектацією продукції; 
контроль правильного застосування відпускних і роздрібних цін в торговій мережі 
дистриб'юторів і дилерів; здійснення контролю якості і прийомки виробів, що випускаються 
підприємством, з метою підтвердження їх якості і запобігання попаданню до споживача 
продукції, що не відповідає вимогам конструкторської і технологічної документації, стандартів, 
технічних умов, затвердженим еталонам і сертифікованим зразкам; проведення вхідного 
контролю якості матеріалів і комплектуючих виробів, що надійшли (для основного виробництва),
 відповідно до вимог нормативної і технічної документації. Розмiр винагороди визначається 
трудовим договором. Винагорода у натуральній формі у звітному періоді не виплачувалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента немає.  
Загальний стаж роботи (рокiв) - 48.  Попередні посади: заступник Голови Правління з 
маркетингу, директор департаменту якості – головний контролер, головний контролер якості.  
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

21.05.2015 5 років8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

1968

23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Закрите  акціонерне 
товариство з іноземною інвестицією "Запорізький автомобілебудівний завод", заступник Голови 
Правління з адміністративних питань та будівництва.

9) опис:  З 21.05.2015 посадова особа обрана до складу Правління рішенням Наглядової ради  
(Протокол від 20.05.2015 №20/05/2015-1). Як член Правління представляє без довіреності 
Товариство в органах влади, установах і організаціях, підприємствах всіх форм власності з 
питань, що віднесені до його компетенції. До повноважень і обов'язків віднесено організацію: 
охорони об'єктів і товарно-матеріальних цінностей; забезпечення пропускного  і 

Вища, Дніпропетровський інститут інженерів транспорту, 
спеціальність « Локомотиви (електровози та електропоїзда)», 
Запорізький національний технічний університет,  

Василенко Вадим  Вікторович

СВ, 652399, 29.01.2002, Жовтневим РВ УМВС України в 
Запорізькій обл,

Член Правління

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

21.05.2015 5 років8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

© SMA 254809172016 р. 



внутрішньооб'єктного режиму; забезпечення обліку, збирання, зберігання та захоронення на 
спеціалізованих полігонах відходів виробництва; вдосконалення і координація пожежно-
профілактичної роботи, розробки комплексних заходів щодо поліпшення пожежної безпеки; 
забезпечення нагляду за збереженням і правильною технічною експлуатацією промислових 
будівель і споруд; координації робіт з ремонтів, реновації будівель і споруд; прийому і здачі в 
експлуатацію об'єктів і виробничих потужностей після закінчення будівництва; монтажу, 
встановлення систем телекомунікацій, охоронно-пожежній сигналізації і їх технічного 
обслуговування; забезпечення телефонного зв'язку; організація здійснення  клінінгових функцій. 
Розмiр винагороди визначається трудовим договором. Винагорода у натуральній формі у 
звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
посадова особа емітента немає. Загальний стаж роботи (рокiв) - 23.  Попередні посади: заступник 
Голови Правління з адміністративних питань та будівництва, в.о. Заступника Голови Правління з 
адміністративних питань та будівництва, начальник служби безпеки, начальник групи.  Посадова 
особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1977

18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ  «Українська автомобільна 
корпорація» Заступник Голови Правління

9) опис:  Посадова особа обрана до складу Ревізійної комісії рішенням загальних зборів 
(Протокол від 22.04.2015 №26).  Рішенням Ревізійної комісії (Протокол від 22.04.2015) обрана 
Головою Ревізійної комісії. Органiзовує роботу Ревізійної комiсiї в межах повноважень, 
вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї згiдно з  Статутом та Положенням про Ревізійну 
комісію. Винагорода в тому числі у натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента немає. 
Загальний стаж роботи (рокiв) - 18 рокiв.  Попередні посади: Голова Правління, Заступник 
Голови Правління, фінансовий директор.  Посадова особа обіймає посаду Заступника Голови 
Правління  АТ «Українська автомобільна корпорація» (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2).

Вища.Запорізький державний технічний університет

Шарвадзе Наталія Зауріївна

СА, 856250, 03.09.1998, Хортицьким РВ УМВС України в 
Запорізькій області

Голова Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

22.04.2015 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

Козiс Олександр Миколайович

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
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1958

39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ  "Українська автомобiльна 
корпорацiя"  Голова Правління

9) опис:  з 01.05.2016 посадова особа обрана до складу Наглядової Ради рішенням загальних 
зборів (Протокол від 19.04.2016 №27). Посадова особа перебувала на посаді до 04.05.2016. Як 
член Наглядової ради, особа брала участь у засiданнях Наглядової ради та здiйснювала свою 
компетенцiю в межах повноважень, визначених Статутом. Винагорода в тому числі у натуральній
 формі, у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 39 рокiв.  Попередні 
посади: Голова Правлiння. Посадова особа обiймає посаду Голови Правління АТ  "Українська 
автомобільна корпорація" (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2). Посадова особа є 
представником акціонера.

Вища. Київський полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть: 
Автоматизоване управлiння технологiчними процесами; 
Нацiональна академiя державного управлiння при 

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

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

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

01.05.2016 1 рік8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

1977

20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Публічне  акціонерне 
товариство "Запорізький автомобілебудівний завод" заступник головного бухгалтера

9) опис:  Посадодова особа призначена на посаду з 14.11.2016  за рішенням Голови Правління 
(Наказ від 11.11.2016 №408-к). Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою 
інструкцією.До повноважень та обов’язків віднесено: методологічне керівництво бухгалтерським 
і податковим обліком, звітністю; надання пропозицій щодо знаходження додаткових резервів, 
поліпшення фінансово-господарської діяльності, економного і цільового витрачання засобів, 
підвищення ефективності виробництва і якості робіт. Контроль: дотримання касової, фінансової і
 бюджетної дисципліни, за дотриманням і правильністю ведення обліку і звітності, за 
виконанням функцій, прав і обов'язків бухгалтерських служб; своєчасної сплати і стягнення 

Вища, Бердянський інститут підприємництва

Чепеленко Юлія Олександрівна

СВ, 824260, 03.06.2003, Комунарським РВ ЗМУ УМВС 
України в Запорізькій області

Головний бухгалтер

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

14.11.2016 без зазначення строку8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)
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дебіторської і кредиторської заборгованості;  своєчасного і правильного документального 
оформлення всіх господарських операцій, пов'язаних з обліком товарно-матеріальних цінностей; 
організації проведення документальних інвентаризацій і перевірок на складах в цехах і 
підрозділах; вживання заходів щодо запобігання необґрунтованим грошовим виплатам, 
розкраданням, псуванню, знищенню товарно-матеріальних цінностей. Розмiр винагороди 
визначається трудовим договором. Винагорода у натуральній формі у звітному періоді не 
виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента
 немає. Загальний стаж роботи (рокiв) - 20.  Попередні посади:  начальник відділу, заступник 
головного бухгалтера. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших 
підприємствах.

1984

10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Публічне  акціонерне 
товариство "Запорізький автомобілебудівний завод", начальник виробничого управління

9) опис:  З 11.01.2016 посадова особа обрана на посаду рішенням Наглядової Ради  (Протокол від 
11.01.2016 №11/01/2016-1). Як член Правління представляє без доручення Товариство в органах 
влади, установах і організаціях, підприємствах всіх форм власності з питань, що віднесені до 
його компетенції. До повноважень і обовязків віднесено: забезпечення підприємства всіма 
необхідними для діяльності комплектуючими, матеріалами, сировиною, ТМЦ, устаткуванням, 
інструментом відповідної якості; формування і коректування плану закупівель на підставі плану 
виробництва; контроль  виконання постачальниками договірних зобов'язань; забезпечення 
доставки вантажів залізничним, автомобільним, морським і авіатранспортом; планування 
перевезень вантажів в міжнародному і внутрішньому сполученнях; організація процесу 
локалізації; забезпечення комплексу робіт з митної обробки  вантажів; повне і своєчасне 
забезпечення підприємства комплектуючими виробами і матеріалами, в кількості, необхідній для 
виконання планів виробництва. Розмiр винагороди визначається трудовим договором. 
Винагорода у натуральній формі у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента немає.  Загальний стаж роботи (років) - 
10. Попередні посади: начальник управління, директор департаменту, начальник відділу, 
заступник начальника відділу-начальник бюро.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Вища, Запорізький національний технічний університет

Євдокименко Євген Миколайович

СВ, 284686, 26.10.2000, Комунарським РВ Запорізького МУ 
УМВС України в Запорізькій обл.

Член Правління

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

11.01.2016 5 років8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

Член Ревізійної комісії1) посада***
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1954

45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ  "Українська автомобільна 
корпорація", Головний бухгалтер.

9) опис:  До 22.04.2015 особа перебувала на посаді на підставі рішення загальних зборів 
(Протокол від 24.04.2014 №25). Рішенням загальних зборів  (Протокол від 22.04.2015 №26.) 
обрана до складу Ревізійної комісії. Виконує обов’язки члена Ревізійної комiсiї в межах 
повноважень, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї згiдно з  Статутом та Положенням про
 Ревізійну комісію.  Винагорода в тому числі у натуральній формі, у звітному періоді не 
виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  
роботи (років) - 45. Попередні посади: Головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, 
бухгалтер-ревізор. Посадова особа обіймає посаду директора центру ПАТ «Українська 
автомобільна корпорація» (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2).

Вища. Київський торгово-економічний інститут, 
спеціальність "Товарознавство"

Вертійова Антоніна Дмитрівна

СТ, 075838, 29.11.2008, Святошинським РУ ГУ МВС України
 в м. Києві

фізична особа2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

22.04.2015 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

1961

33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Міністерство промислової  
політики, Перший заступник міністра

9) опис:  З 21.05.2015 посадова особа обрана на посаду Голови Правління рішенням Наглядової 
ради  (Протокол від 20.05.2015 №20/05/2015-1). Голова Правління здiйснює загальне керiвництво 
i несе вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Товариства згiдно з вимогами i положеннями 
Статуту, організує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової Ради Товариства, Правління 

Вища Запорізький машинобудівний завод, Спец. 
"Виробництво електричних машин та апаратів"

Євдокименко Микола Михайлович

СВ, 284687, 26.10.2000, Комунарським РВ ЗМУ УМВС 
України в Запорізькій області

Голова Правління

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

21.05.2015 5 років8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)
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та вживає заходів щодо діяльності Товариства. Діє без довіреності від імені Товариства і 
репрезентує його в Україні та за кордоном в межах своїх повноважень, має право першого 
підпису всіх фінансових документів Товариства, приймає на роботу та звільняє з роботи 
працівників Товариства у межах затвердженого штатного розпису,  застосовує до них заходи 
заохочення і накладає стягнення, підписує  позовні заяви, скарги, клопотання та інші 
процесуальні документи, підписує листи та заяви від  імені Товариства, вчиняє дії від імені 
Товариства у випадках, коли чинним законодавством України не дозволяється подвійне 
представництво. Розмiр виплаченої винагороди визначається контрактом. Винагорода у 
натуральній формі у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа емiтента немає Загальний стаж роботи (рокiв) - 33. Попередні 
посади: Голова Правління, Перший заступник міністра. Посадова особа не працює та не займає 
посад на будь-яких інших підприємствах.

1966

27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПАТ  "ЗАЗ". Радник голови 
правління.

9) опис:  З 21.05.2015 посадова особа обрана до складу Правління рішенням Наглядової ради  
(Протокол від 20.05.2015 №20/05/2015-1). Як член Правління представляє без доручення 
Товариство в органах влади, установах і організаціях, підприємствах всіх форм власності з 
питань, що віднесені до його компетенції. До повноважень і обов'язків віднесено визначення 
науково-технічної політики, перспективного розвитку підприємства і шляхів реалізації 
комплексних програм з усіх напрямів удосконалення, реконструкції технічного переозброєння 
виробництва;   освоєння нової техніки, нових високопродуктивних технологічних процесів, 
виконання розрахунків виробничих потужностей і завантаження устаткування, підвищення 
технічного рівня виробництва;   проведення патентних досліджень, а також вивчення передового 
досвіду з урахуванням потреб економіки і споживачів, прогнозування і вибору пріоритетів;   
розширення асортименту, удосконалення і оновлення продукції, що виготовляється, виконуваних
 робіт (послуг), створення нових видів продукції, техніки, проектування, технології та 
впровадження у виробництво засобів комплексної механізації технологічних процесів, контролю 
і випробування високопродуктивного спеціалізованого устаткування, розроблення нормативів 
трудомісткості виробів і норм витрат матеріалів на їх виготовлення, послідовного здійснення 
режиму економії. Розмiр винагороди визначається трудовим договором. Винагорода у 
натуральній формі у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини посадова особа емітента немає.  Загальний стаж роботи (років) - 27.  Попередні 
посади: радник голови правління, голова правління, заступник голови правління, технічний 
директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Вища Запорізький машинобудівний інститут. Спец. 
"Автомобілі та трактори"

Філіпенко Сергій Вадимович

СА, 926819, 12.01.1999, Комунарським РВ ЗМУ УМВС 
України в Запорізькій області

Член Правління

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

21.05.2015 5 років8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

© SMA 254809172016 р. 
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7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПАТ  "Українська 
автомобільна корпорація". Начальник відділу.

9) опис:  На посаді перебувала до 11.11.2016 1 (рішення Голови Правління - Наказ від 11.11.2016 
№407-к). До повноважень та обов’язків було віднесено: методологічне керівництво 
бухгалтерським і податковим обліком, звітністю; надання пропозицій щодо знаходження 
додаткових резервів, поліпшення фінансово-господарської діяльності, економного і цільового 
витрачання засобів, підвищення ефективності виробництва і якості робіт. Контроль: дотримання 
касової, фінансової і бюджетної дисципліни, за дотриманням і правильністю ведення обліку і 
звітності, за виконанням функцій, прав і обов'язків бухгалтерських служб; своєчасної сплати і 
стягнення дебіторської і кредиторської заборгованості;  своєчасного і правильного 
документального оформлення всіх господарських операцій, пов'язаних з обліком товарно-
матеріальних цінностей; організації проведення документальних інвентаризацій і перевірок на 
складах в цехах і підрозділах; вживання заходів щодо запобігання необґрунтованим грошовим 
виплатам, розкраданням, псуванню, знищенню товарно-матеріальних цінностей. Розмiр 
винагороди визначається трудовим договором. Винагорода у натуральній формі у звітному 
періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 
особа емітента немає. Загальний стаж роботи (рокiв) - 20.  Попередні посади:  начальник відділу, 
головний бухгалтер, в.о. Головного бухгалтера, головний фахівець, начальник централізованої 
бухгалтерії, заступник головного бухгалтера, фінансовий директор, головний бухгалтер. 
Посадова особа не працювала та не займала посад на будь-яких інших підприємствах.

Вища

Студенникова Тетяна Анатоліївна

СН, 382007, 26.12.1996, Залізничним  РУ ГУ МВС України в 
м.Києві

Головний бухгалтер

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

09.01.2014 Без визначення терміну.8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
*** Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником 
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

© SMA 254809172016 р. 



Найменування юридичної 
особи

Код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Кількість 
акцій

(шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості іменні прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

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

загальної 
кількості 
голосую-
чих акцій 

(у 
відсотках)

Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи

Кількість 
акцій

(шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості іменні прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційСерія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт

Від 
загальної 
кількості 
голосую-
чих акцій 

(у 
відсотках)

Фізична особа 502989 74,705 502989 0 0 0д/н, д/н, д/н 74,705

502989 74,705 502989 0 0 0Усього: 74,705

© SMA р. 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

26.12.2016
0

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: На 26 грудня 2016 року о 09:00 годині за адресою: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
 проспект Соборний, будинок 8, кімната № 15, скликались позачергові загальні збори. Перелік 

 питань для розгляду на загальних зборах: 1.Обрання членів лічильної комісії позачергових 
Загальних зборів акціонерів Товариства.2.Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних 

 зборів акціонерів Товариства. 3.Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку 
та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів. 

  4.Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.5.Про 
  зміну типу Товариства. 6.Про зміну найменування Товариства. 7.Внесення змін та доповнень до 

Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції 
 Статуту Товариства. 8.Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту 

 Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. 9.Про затвердження нових 
редакцій внутрішніх положень Товариства.Пропозиції до переліку питань порядку денного  не 
надходили.  Особа, яка ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: акціонер - 
фізична особа. Результати розгляду питань порядку денного: питання порядку денного не 
розглядались у зв'язку з відсутністю кворуму. Причини, чому загальні збори не відбулися: 
позачергові загальні збори не відбулися через відсутність кворуму.

чергові позачергові

X

© SMA 254809172016 р. 



19.04.2016
75,1051

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: 19 квітня 2016 року за адресою: м. Запоріжжя, проспект Леніна, буд. 8,  будівля 
заводоуправління, малий конференц-зал (каб. №15) відбулися чергові Загальні збори Публічного 
акціонерного товариства "Запорізький автомобілебудівний завод".  Кворум - 75,11%. Перелік 
питань, які розглядалися на Загальних Зборах:  1) Обрання членів лічильної комісії. 2) 
Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 3) Звіт 
Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4) Звіт 
Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5) 
Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та
 затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства. 6) Затвердження річного звіту 
Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік. 7) Розподіл прибутку 
(визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015 році. 8) 
Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 9) 
Зміна місцезнаходження Товариства у зв’язку із зміною назви (перейменуванням) вулиці. 10) 
Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та 
затвердження нової редакції Статуту Товариства. 11) Визначення уповноваженої особи на 
підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації 
Статуту. 12) Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення 
уповноваженої особи на його підписання. 13) Припинення повноважень членів Наглядової Ради. 
14) Обрання членів Наглядової Ради. 15) 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. 
Пропозиції до переліку питань порядку денного  не надходили. Результати розгляду питань 
порядку денного та прийняті рішення: З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. 
Обрання членів лічильної комісії. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 505683 голосів, тобто 
100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають 
право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які 
зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% 
голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу. ВИРІШИЛИ: 1.1 Обрати лічильну комісію у складі:  Голови лічильної комісії Лівчі 
Світлани Василівни; Члена лічильної комісії Мельнікової Олени Леонідівни;  Члена лічильної 
комісії Самойленка Валерія Степановича.  З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 2. 
Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства. РЕЗУЛЬТАТИ 
ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 505683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які 
зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів 
акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; 
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для
 участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 2.1. 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; Виступ в дебатах з питань порядку 
денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не 
має права виступати без дозволу Голови Зборів; Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин; 
Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється; Час для 
відповідей на запитання  - до 5 хвилин; Якщо поставлене акціонером (його представником) 
питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має 
право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до 
розгляду інших питань порядку денного Зборів; Відповіді на питання акціонерів (їх 
представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник
 Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;  Голова Зборів оголошує 
проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;  
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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;  Переривання процесу голосування 
забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;  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; Через кожні 
дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ 
ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: Результати голосування: «за» - 505683 голосів, тобто 
100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають 
право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які 
зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% 
голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу. ВИРІШИЛИ: 3.1 Затвердити Звіт Правління Товариства за 2015 рік.  З ЧЕТВЕРТОГО 
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради Товариства  за 2015 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 505683 голосів, 
тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та 
мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх пр«за» – 
505683едставників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; 
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для
 участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради 
Товариства за 2015 рік. З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної Комісії 
Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження 
висновків Ревізійної Комісії Товариства. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 505683 голосів, 
тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та 
мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які 
зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% 
голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу. ВИРІШИЛИ: 5.1.Затвердити Звіт Ревізійної Комісії за 2015 рік. 5.2.Затвердити висновки 
Ревізійної Комісії. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту 
Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік. РЕЗУЛЬТАТИ 
ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 505683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які 
зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів 
акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; 
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для
 участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 6.1. Затвердити річний звіт Товариства, у 
тому числі фінансову звітність Товариства за 2015 рік у складі: Балансу Товариства станом на 
31.12.2015 року; Звіту про фінансові результати Товариства за 2015 рік.  З СЬОМОГО ПИТАННЯ
 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками
 діяльності Товариства у 2015 році. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 505683 голосів, тобто
 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають 
право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які 
зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% 
голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу. ВИРІШИЛИ: 7.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2015 році в 
сумі 1 195 576 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в 
наступних періодах. 7.2. У зв’язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, 
резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. З ВОСЬМОГО 
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом року. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 505 683 голосів, 
тобто 75,11% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів  від загальної кількості голосів акціонерів згідно 
із Статутом; «утримались»- 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів  від загальної кількості голосів
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 акціонерів згідно із Статутом. ВИРІШИЛИ: 8.1. Схвалити укладення Товариством протягом не 
більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів): 
значних правочинів, предметом яких є майно або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 
відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на суму, 
яка не перевищує еквівалент 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США на умовах, 
погоджених Наглядовою радою Товариства; кредитних договорів/договорів запозичення з 
фінансовими установами, загальний сукупний розмір 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),  на суму, що 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 на суму, що не перевищує 2 000 000 000,00 (два 
мільярда) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; договорів 
надання/отримання фінансової допомоги з третіми особами, загальний сукупний розмір яких не 
перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою 
Товариства. 8.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови 
договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами 
акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну 
договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами 
акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що 
передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку. З ДЕВ’ЯТОГО 
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна місцезнаходження Товариства у зв’язку із зміною назви
 (перейменуванням) вулиці. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 505683 голосів, тобто 100% 
голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались 
для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів 
(їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 
9.1. У зв’язку з прийнятим рішенням Запорізької  міської Ради від 19 лютого 2016 року №15 
«Про перейменування проспекту Леніна в місті Запоріжжі на проспект Соборний» змінити 
місцезнаходження Товариства з «69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект Леніна, 
будинок 8» на «69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 8». З 
ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту 
Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту 
Товариства . РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 505683 голосів, тобто 100% голосів 
акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; 
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для 
участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх 
представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 
10.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку із приведенням положень 
Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України, шляхом викладення Статуту
 у новій редакції.  10.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. З ОДИНАДЦЯТОГО 
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення уповноваженої особи на підписання нової 
редакції Статуту Товариства  та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту. 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 505683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх 
представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 
голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах 
та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), 
які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 11.1. Уповноважити
 Голову Правління підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії 
для державної реєстрації Статуту Товариства або видати довіреність іншій особі на вчинення 
відповідних дій. З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження 
Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його 
підписання. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 505683 голосів, тобто 100% голосів 
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акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; 
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для 
участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх 
представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 
12.1. Внести зміни до Положення про Наглядову Раду шляхом викладення його у новій редакції 
та затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду. 12.2. Уповноважити Голову Зборів 
на підписання  нової редакції Положення про Наглядову Раду. З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ 
ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення  повноважень  членів Наглядової Ради. РЕЗУЛЬТАТИ 
ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 505683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які 
зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів 
акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; 
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для
 участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 13.1. Припинити повноваження Наглядової 
Ради Товариства у складі: Козіса О.М., Бей Н.О., Папашева О.Х. з 1 травня 2016 року. З 
ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової Ради. 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: за Козіса О.М. – 505683 голосів акціонерів (їх представників), 
які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; за Папашева О.Х.  –505683 
голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу; за Бей Н.О. – 505683 голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі
 у Зборах та мають право голосу; за Шиляєва А.М. – 0 голосів акціонерів (їх представників), які 
зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; за Кузнецову С.В. – 505683 голосів 
акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; за 
Корнєєва Є.С. - 505683 голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у 
Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 14.1. З 01 травня 2016 року обрати кількісний склад 
Наглядової Ради Товариства – 5 (п’ять) осіб. 14.2. З 01 травня 2016 року обрати до складу 
Наглядової Ради Товариства: Козіс Олександр Миколайович-представник акціонера; Бей Наталія 
Олександрівна-представник акціонера; Папашев Олег  Хайруллович-представник акціонера; 
Кузнецова Світлана Вікторівна-незалежний директор; Корнєєв Євген Сергійович - незалежний 
директор. З П’ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 505683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх 
представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 
голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах 
та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), 
які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 15.1. 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 –з 1 травня 2016 року до наступних річних зборів Товариства. 
15.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з 
членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: позачергові загальні збори
 скликались за ініціативою акціонера на 26.12.2016.  У зв'язку з відсутністю кворуму позачергові 
загальні збори не відбулись.
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VIII. Інформація про дивіденди

Сума нарахованих дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на одну акцію, гр
Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн
Дата складення переліку осіб, які мають
 право на отримання дивідендів

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, що 
передував звітному

0
0
0

01.01.1000

0
0
0

01.01.1000

Опис: 20 квітня 2017 року Загальними зборами прийняте рішення: "9.2. У зв’язку з відсутністю прибутку, 
розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не 
виплачувати". 19 квітня 2016 року Загальними зборами прийняте рішення " 7.2.У зв’язку з відсутністю 
прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати 
та не виплачувати".

0
0
0

01.01.1000

0
0
0

01.01.1000

за простими 
акціями

за привілейова-
 ними акціями

за простими 
акціями

за привілейова-
 ними акціями

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

Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів безпосередньо 
акціонерам із зазначенням сум (грн) 
перерахованих/ відправлених дивідендів
 на відповідну дату
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДІТ-ВІД та 
КО"

23283905
проспект Соборний, 161, кв. 10,11, місто Запоріжжя, 
Вознесенівський, Запорiзька область, 69035

+38(061)220-08-40
+38(061)220-99-93

0945

26.01.2001

Аудиторська палата України

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

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Компанія надає  товариству аудиторські послуги

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС»

34764976
вул. Терещенківська, 11-А, м.Київ, Шевченківський, 01004, 
Україна

+(38)044 461-97-21
+(38)044 461-97-20

3915

21.12.2006

Аудиторська Палата України

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

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Компанія надає  товариству аудиторські послуги

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту
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Приватне Акціонерне Товариство «Страхова компанія 
«АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

33908322
вул. Борщагівська, 154, м. Київ, Солом'янський, 03056

044-502-67-37
044-502-67-30

АЕ №198581

30.10.2008

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг

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

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: Надання послуг з добровільних та обов'язкових видів страхування.Особа має ще такі 
ліцензії: 1. Страхова діяльність у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та 

  ризиків стихійних явищ; АЕ 198580з 21.03.2006 р., безстрокова, Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 2. Страхова діяльність у 
формі добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів 
водного транспорту); АЕ  198581 з 30.10.2008 р. безстрокова, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 3. Страхова діяльність у формі 
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 

 засобів; АЕ 198582з 27.10.2011 р.  Безстрокова, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 4. Страхова діяльність у формі обов'язкового 
страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути 
заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до 
аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру; АЕ 198583 з 30.10.2008 р.  
Безстрокова, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
 послуг; 5. Страхова діяльність у формі добровільного страхування залізничного транспорту; АЕ  
198584 з 30.10.2008 р.  Безстрокова; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг; 6. Страхова діяльність у формі добровільного страхування 
здоров’я на випадок хвороби; АЕ 198585 з 30.10.2008 р. безстрокова, Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,  7. Страхова діяльність у 
формі добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за 
непогашення кредиту); АЕ 198586 з 02.10.2007 р.  Безстрокова, Національна комісія, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 8. Страхова діяльність у формі 
добровільного страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного 
транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу 
(вантажобагажу)]; АЕ  198587 з 21.03.2006 р.  Безстрокова, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;  9. Страхова діяльність у формі 
добровільного страхування медичних витрат;  АЕ 198588 з 03.06.2010 р. безстрокова, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;  10. 
Страхова діяльність у формі обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на 

 транспорті; АЕ 198589з 30.10.2008 р. безстрокова,  Національна комісія, що здійснює державне 

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
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регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 11. Страхова діяльність у формі добровільного 
страхування наземного транспорту (крім залізничного); АЕ 198590 з 21.03.2006 р.  Безстрокова, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;  12. 
Страхова діяльність у формі обов'язкового  страхування відповідальності суб'єктів перевезення 
небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних 

 вантажів; АЕ 198591з 30.10.2008 р.  Безстрокова,  Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг;  13. Страхова діяльність у формі добровільного 
страхування від нещасних випадків; АЕ  198592 з 21.03.2006 р. безстрокова, Національна комісія,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 14. Страхова діяльність у 
формі добровільного страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної 
відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного 
транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність 
перевізника); АЕ 198593 з 02.10.2007 р. безстрокова; Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 15. Страхова діяльність у формі обов’язкового  
страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що 
фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів 

 добровільних пожежних дружин(команд); АЕ 198594з 16.12.2010 р. Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 16. Страхова діяльність у 
формі обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового 
знищення,випадкового пошкодження або псування;  АЕ 198596 з 21.07.2011 р. безстрокова; 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 17. 

 Страхова діяльність у формі добровільного страхування фінансових ризиків; АЕ 198597з 
21.03.2006 р.  Безстрокова; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг;  18. Страхова діяльність у формі добровільного страхування вантажів 
та багажу (вантажобагажу); АЕ 198598 з 21.03.2006 р.  Безстрокова; Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 19. Страхова діяльність у 
формі добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника); АЕ 284079 з 19.09.2013 р. безстрокова; Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 20. Добровільне 
медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); АЕ  284205   з 28.11.2013 р.  
Безстрокова; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
 послуг; 21. Страхова діяльність у формі добровільного страхування сільськогосподарської 

 продукції; АЕ  522560 з 24.07.2014р.  Безстрокова; Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 22. Страхова діяльність у формі обов’язкового 
страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи в іншому 
законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну 

 внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї; АЕ  522559 з 24.07.2014р.  
Безстрокова; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
 послуг; 23. Медичне страхування; Розпорядження 2911 від26.11.2015  безстрокова; Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 24. Страхування 
відповідальності суб*єктів  туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю  
туриста або його майну; Розпорядження 2911 від 26.11.2015  безстрокова; Національна комісія, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 25. Страхування цивільно-

 правової відповідальності приватного нотаріуса; Розпорядження 2911 від 26.11.2015 безстрокова;
 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 26. 
Обов*язкове  авіаційне страхування цивільної авіації; Розпорядження 58 від12.01.2016  
безстрокова; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
 послуг; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг; 27. Добровільне страхування повітряного транспорту; Розпорядження 58 від12.01.2016  
безстрокова; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
 послуг.
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Приватне акціонерне товариство «СК «Провідна»

23510137
пр-т Повітрофлотський, 25, м. Київ, Солом'янський, 03049

(044) 492-18-18
(044) 492-18-18

АВ №594446

20.02.2012

Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України.

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

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: Надання послуг з добровільних та обов'язкових видів страхування.Особа має ще такі 
ліцензії: 1.  Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів, АВ №594446, 20.02.2012р., безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг України;  2. Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, АВ  
№520906,  16.02.2010р., безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
 України;  3. Страхування від нещасних випадків, АВ №520904, 16.02.2010р., безстроковий, 
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;  4. Страхування цивільної 
відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна 
внаслідок ядерного інциденту, АВ №520920,  16.02.2010р., безстроковий, Державна комісія з 
регулювання ринків фінансових послуг України;  5. Авіаційне страхування цивільної авіації, АВ 
№520923, 16.02.2010р., безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 
України;  6. Страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на 
випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів, АВ №520921, 
16.02.2010р., безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;  
7. Страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яку може бути 
заподіяно пожежами та аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об`єкти та об`єкти, господарська діяльність на яких може призвести до 
аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру, АВ №520922, 16.02.2010р, 
 безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;  8. Особисте 
страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що 
фінансуються з державного бюджету україни) та сільської пожежної охорони і членів 
добровільних пожежних дружин (команд), АВ №520907, 16.02.2010р., безстроковий, Державна 
комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;  9. Страхування кредитів (у тому числі 

 відповідальності позичальника за непогашення кредиту), АВ №520911, 16.02.2010р, 
безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;  10. 
Страхування наземного транспорту (крім залізничного), АВ №520918, 16.02.2010р., 
безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;   11. 
Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або
 псування, АВ №584775, 01.08.2011р, безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг України;  12. Страхування залізничного транспорту, АВ №520925, 
16.02.2010р, безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України; 

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
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13. Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника), АВ №520912, 16.02.2010р., безстроковий, Державна комісія з 
регулювання ринків фінансових послуг України; 14. Страхування відповідальності перед третіми 
особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності 
власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи 

 відповідальність перевізника), АВ №520913, 16.02.2010р., безстроковийДержавна комісія з 
регулювання ринків фінансових послуг України; 15.Страхування майна [крім залізничного, 
наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного 
транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)], АВ №520914, 16.02.2010р., безстроковий, 
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;  16 Страхування від 
вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, АВ №520915, 16.02.2010р., безстроковий, Державна
 комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;  17.Страхування вантажів та багажу 

 (вантажобагажу), АВ №520916, 16.02.2010р., безстроковийДержавна комісія з регулювання 
ринків фінансових послуг України;  18. Страхування кредитів (у тому числі відповідальності 
позичальника за непогашення кредиту), АВ №520911, 16.02.2010р., безстроковий, Державна 
комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;  19. Страхування наземного 
транспорту (крім залізничного), АВ №520918, 16.02.2010р., безстроковий, Державна комісія з 
регулювання ринків фінансових послуг України;  20. Страхування фінансових ризиків, АВ 
№520910, 16.02.2010р.,безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 
України;  21. Страхування судових витрат, АВ №520909, 16.02.2010р., безстроковий, Державна 
комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;  22. Страхування цивільної 
відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю,
 за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи 
використання цієї зброї, АВ №520908,  16.02.2010р., безстроковий, Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;   23. Страхування здоров`я на 
випадок хвороби, АВ №520905, 16.02.2010р., безстроковий, Національна комісія, що здійснює 

 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;  24Медичне страхування (безперервне 
 страхування здоров`я), АВ №520927, 16.02.2010р., безстроковий, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;  25. Страхування медичних 
витрат, АВ №520919, 16.02.2010р., безстроковий, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг;  26. Страхування відповідальності власників 
водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), АВ №520924, 16.02.2010р., 
безстроковий, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг;  27. Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших 
видів водного транспорту), АВ №520917, 16.02.2010р., безстроковий, Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;   28. Страхування 
відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), 

  АВ №584774, 01.08.2011р., безстроковий, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг;   29. Страхування повітряного транспорту, АВ 
№584773, 01.08.2011р., безстроковий, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

  сфері ринків фінансових послуг;  30. Страхування сільськогосподарської продукції,АВ №284341,
 16.01.2014р., Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг.
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 Товариство з додатковою відповідальністю ТДВ «Експрес 
Страхування»

36086124
Велика Васильківська, 15/2, м. Київ, м. Київ, 01004

(044) 594-87-00
(044) 594-87-00

АВ №429895

04.11.2008

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 
України

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

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з додатковою відповідальністю

Опис: Надання послуг з добровільних та обов'язкових видів страхування.Особа має ще такі 
ліцензії: 1. Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами, АВ №429894, 
04.11.2008р., безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;  
2. Добровільне страхування кредитів, АВ №429895, 04.11.2008р., безстроковий, Державна комісія
 з регулювання ринків фінансових послуг України;  3. Добровільне страхування фінансових 
ризиків, АВ №429896, 04.11.2008р., безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг України;  4. Добровільне страхування виданих та прийнятих  гарантій, АВ 
№429897,  04.11.2008р., безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
 України;  5. Добровільне страхування від нещасних випадків, АВ №429898, 04.11.2008р., 
безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;  6. 
Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного), АВ №429899, 04.11.2008р., 
безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;   7. 
Добровільне страхування  цивільної відповідальності власників наземного  транспорту, АВ 
№429900,  04.11.2008р., безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
 України,  8. Добровільне страхування  вантажів та багажу, АВ №429901, 04.11.2008р., 

 безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;  9. 
 Добровільне страхування  від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, АВ №429902, 

 04.11.2008р., безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;  
10. Добровільне страхування майна ( крім залізничного, наземного, повітряного, водного 

 транспорту, вантажів та багажу), АВ №429903, 04.11.2008р., безстроковий, Державна комісія з 
регулювання ринків фінансових послуг України,  11. Страхування повітряного транспорту, АВ 
№500413, 20.11.2009р., безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 
України,  12. Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я), АВ №500412, 
20.11.2009р., безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;  
13. Страхування залізничного транспорту, АВ №500411, 20.11.2009р., безстроковий, Державна 
комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;  14. Страхування водного транспорту 
(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), АВ №500410, 20.11.2009р., 
безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України,  15, 
Страхування  відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність 

  перевізника), АВ №500409, 20.11.2009р., безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг України;   16. Страхування  відповідальності власників водного транспорту 

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
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 (включаючи відповідальність перевізника), АВ №500408, 20.11.2009р., безстроковий, Державна 
комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;  17. Обов’язкове страхування предмета
 іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, АВ 

 №594257, 24.01.2012р, безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 
України;  18. Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів, АВ №594256, 24.01.2012р., безстроковий, Державна комісія з регулювання 
ринків фінансових послуг України;  19. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності 
суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах 
підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти,господарська 
діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного 
характеру, АВ №594254, 24.01.2012р., безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг України;  20. Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення
 небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних 

 вантажів,АВ №594255, 24.01.2012р., безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг України;  21. Обов’язкове особисте страхування працівників відомчої (крім 
тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) 
та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд); АВ №594253, 
24.01.2012р., безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;  
22. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, АВ №594258, 
24.01.2012р., безстроковий, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, 
23. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну 
шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, АД №039980, 07.11.2012р., 
безстроковий, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг.
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Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій 
України"

30370711
Нижній Вал, 17/8, м. Київ, Подільський, 04071

(044) 279-66-51
(044) 279-13-22

581322 не діє

19.09.2006

ДКЦПФР

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

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: Згідно з Законом  України «Про депозитарну систему України» Центральний  депозитарій 
без ліцензії веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде 
Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної цим Законом.
З 26.01.2015 Національний депозитарій України здійснює приймання та видачу документів, у 
тому числі як уповноважений на зберігання та з питань отримання міжнародного 
ідентифікаційного номеру цінних паперів (ISIN), за адресою: вул. Нижній Вал 17/8, м. Київ, 
04071.

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ 
БАНК «УКРГАЗБАНК»

23697280
Єреванська, 1, м. Київ, Солом'янський, 03087

+(38)044 594-11-62
+(38)044 294-19-96

АЕ номер 263236

28.08.2013

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

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

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: Юридична особа з 12.11.2015 надає послуги щодо обслуговування рахунку у цінних 
паперах, проводить депозитарні операції за рахунком у цінних паперах на підставі розпоряджень 
Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надає інші послуги у 
процесі провадження депозитарної діяльності.

Депозитарна діяльність депозитарної установи
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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

11. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
09.06.2010 104/08/1/10 Запорізьке ТУ ДКЦПФР 900,00 605970000,00673300 100

Опис: Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: у звітному періоді торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх  ринках не 
здійснювалась.
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: у звітному періоді не було. Цінні папери емітента у лістингу не перебувають.
Мета додаткової емісії: додаткової емісії у звітному періоді не було.
Спосіб розміщення: приватний.

UA4000157218UA4000157218 Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарн

а іменна
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XI. Опис  бізнесу

Публічне  акціонерне товариство "Запорізький автомобілебудівний завод" (надалі ПАТ "ЗАЗ") створене як

 Спільне українсько-корейське підприємство з іноземною інвестицією у формі закритого акціонерного 
Товариства "АвтоЗАЗ-Деу", зареєстроване розпорядженням Запорізького  міського голови №496р від 
15.04.1998, перейменоване у Закрите акціонерне товариство з іноземною інвестицією "Запорізький 
автомобілебудівний завод" згідно з рішенням Зборів акціонерів (протокол № 6 від 28.12.2002) та 
продовжує свою діяльність як Публічне акціонерне товариство "Запорізький автомобілебудівний завод" у 
зв’язку з перейменуванням, згідно з рішенням Загальних зборів  Товариства від 11.04.2011 та приведенням

 у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства".

Органiзацiйна структура ПАТ складається з органів управління, служб технічного та матеріального 
забезпечення, виробничих пiдроздiлiв, фінансово-економічних пiдроздiлiв, та адміністративних служб, які

 підпорядковані Голові Правління. Виробничими підрозділами  підприємства є цеха. За характером робіт 
що виконуються, цеха є основні, які забезпечують  виробництво основної продукції підприємства, та 
допомiжнi, які обслуговують основне виробництво. В структурі  ПАТ "ЗАЗ"є пiдроздiли: 
- Відокремлений госпрозрахунковий підрозділ  “Іллічівський завод автомобільних  агрегатів”,  68000, 
м.Іллічівськ, Одеська обл. вул.Пpомислова,1;
- Відокремлений госпрозрахунковий підрозділ “Автотранспорт”, 69600, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 3б;
Підрозділи не мають статусу юридичної особи, є відокремленими структурними підрозділами Товариства 
, мають самостійний баланс, поточний  рахунок, круглу печатку, штамп і бланк зі своїм найменуванням.

Важливі події розвитку

Інформація про організаційну структуру емітента

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 штатних працівників облікового складу складає за 2016 рік - 1643 осіб. 
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб які працюють за сумісництвом - 13 осіб. 
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 94 особи. Фонд 
оплати праці склав 105 411,4 тис. грн. Фонд оплати праці за 2016 рік в порівнянні з 2015 роком зменшився

 на 5%  за рахунок зменшення чисельності та об’ємів виробництва.

Інформація про чисельність працівників

Емітент є членом Асоціації автовиробників України “Укравтопром”. Юридична адреса: 03150, м. Київ, 
вул. Предславинська, 28. Код ЄДРПОУ: 25283826.
Асоціація автовиробників України “Укравтопром” (заснована в 1998 р.) - це відкрите, добровільне 
об’єднання підприємств, засноване на засадах рівноправності, вільного волевиявлення і спільності 
інтересів своїх членів.
Метою діяльності Асоціації є координація господарської діяльності її учасників, без права втручання в 
їхню виробничу та комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень.  Предметом діяльності 
Асоціації є:
представництво та захист інтересів українських автовиробників в міжнародних і державних інституціях;
збір, аналіз, систематизація та розповсюдження інформації щодо автовиробництва як в Україні, так і в 
світі, серед членів асоціації, фахівців, експертів, управлінців;
популяризація досягнень українського автопрому в засобах масової інформації, серед української та 
міжнародної громадськості;
залучення інвестицій, створення умов для їх ефективного використання;
організація та участь у роботі міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів в Україні та за її межами;
сприяння розробці та впровадженню новітніх технологій;
організаційна, технічна, фінансово-економічна та правова експертиза програм і проектів;
вивчення ринків для розвитку зовнішньоекономічних зв’язків;
залучення потенційних партнерів серед українських та закордонних підприємств, організацій, фірм та 
встановлення прямих контактів між ними.

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

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами
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Пропозицій щодо реорганiзацiї з боку третіх осіб не надходило.

У 2016 році на ПАТ «ЗАЗ» застосовувався виробничий  метод нарахування амортизації. Запаси 
обліковуються за найменшою з двох оцінок: по первісній вартості або за чистою вартістю реалізації. При 
видачі запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті, оцінка їх здійснюється за методом:
 - матеріалів та комплектуючих ( по видам та групам) – середньозваженої собівартості;

 - палива - середньозваженої собівартості;

 - запасних частин - середньозваженої собівартості;

 - легкові ( вантажні) автомобілі – по методу ідентифікованої собівартості;

 - товарів в роздрібній торгівлі – середньозваженої собівартості.
У фінансовій звітності материнської компанії інвестиції у дочірні підприємства, сумісно контролюємі 
підприємства та асоціірувані компанії обліковуються за собівартістю, яка є вартістю придбання. Резерв 
знецінення інвестицій створюється виходячи із мало імовірності майбутніх економічних вигід від 
здійснених інвестицій і на основі поточної та очікуваної прибутковості підприємств, акції яких належать 
підприємству.

ПАТ "ЗАЗ" –  найбільший український виробник автомобілів та єдине в Україні підприємство, з повним 
циклом виробництва легкових автомобілів що включає технології штампування, зварювання, фарбування, 
спорядження кузова та складання автомобіля. Виробничі потужності підприємства складають 150 тисяч 
автомобілів на рік. Методом повномасштабного виробництва на ПАТ "ЗАЗ" виготовляються автомобілі 
"Ланос", "Сенс", "Сhance" в кузовах седан, хетчбек, фургон, автомобілі "Forza" в кузовах седан, хетчбек, 
автомобілі "Vida"  в кузовах седан та хетчбек,  автобуси "А07" и "А10" а також вантажні автомобілі на 
базі шасі "ТАТА". Продукція підприємства експортується в держави СНД та інші.

У 2016 році ПАТ «ЗАЗ» було придбано основних засобів на загальну суму 22 463  тис. грн. а також 
реалізовано основних засобів на загальну суму  18 023 тис. грн.(без ПДВ)

Основні засоби (ОЗ) враховані на балансі  підприємства за первісною вартістю станом на 31.12.2016 року 
в сумі  2 250 951 тис грн.
Надійшло ОЗ  за рік на суму 23 923 тис грн., вибуло  - 64 276 тис грн., в т.ч . Ліквідовано 49 393 тис.грн. 
Балансова вартість  ОЗ  на 31.12.2015 р.становила  766 206  тис грн.,  на 31.12.2016 р. становила  758 339 
тис грн. Сума нарахованого зносу – 18 911 тис.грн. Первісна (переоцінена) вартість цілком амортизованих

 ОЗ, які продовжують використовуватися  205 554  тис грн. Терміни використання ОЗ за групами ( в 
роках):  будівлі, споруди – 60/30; машини, обладнання – 2-5; транспортні засоби – 10; інші ОЗ – 2-25; 
малоцінні необоротні активи 3-20. Коефіцієнти по використанню  ОЗ: коефіцієнт зносу  - 66,31;  
коефіцієнт оновлення –
4,14.  Вартість оформлених в заставу ОЗ -   387 211 тис грн. Вартість

ОЗ, отриманих в оперативну оренду  складає – 627  тис грн. Передано в операційну оренду ОЗ на суму  7 
499тис грн.

На діяльність ПАТ "ЗАЗ" впливають полiтичнi, виробничо-технологiчнi, соцiальнi фактори, низька 
платоспроможнiсть населення України та фактичні воєнні дії в Донецькій та Луганській областях. Ступiнь

 залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - висока.

Протягом 2016 року емітентом виплачено 918,806 тис. грн. штрафів, пені та неустойки, у т.ч. до бюджету 

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Опис обраної облікової політики

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

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

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 
порушення законодавства

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Правочини з власниками істотної участі, членами Наглядової Ради або членами виконавчого органу, 
афілійованими особами протягом 2016 року не укладались.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого 
органу, афілійованими особами
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157,986 тис. грн.; штрафні санкції ПФУ - 0,34 тис. грн., штрафи та пені контрагентам та інші штрафи - 
760,819 тис. грн.

Валюта балансу ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» за період з початку року знизилася на 480 
026тис.грн. та станом на 31.12.2016 склала 1111776тис.грн. Статутний капітал на 31.12.2016р. складає 605 
970тис.грн. Інший додатковий капітал на кінець 2016р. склав 418 463тис.грн.
Непокритий збиток на кінець 2016р.. склав 4 028 420тис.грн. Результатом діяльності підприємства за 
2016р. став чистий збиток в обсязі    602 809тис.грн.  
Збиток за звітний період, основною мірою, виник через відсутність завантаження виробничих 
потужностей заводу у наслідок низки подій, які відбулись у країні за останні три роки. На протязі періоду 
з 2014 по 2017 рік у результаті значного погіршення макроекономічного середовища в країні, анексії 
Криму, активних бойових дій на сході країни, втрати постачальників та споживачів на території цих 
регіонів, закриттям основного експортного ринку через загострення політичних відносин з Росією, 
гіпердевальвації національної валюти, зростання тарифів та податків, значно зменшився рівень життя та, 
як наслідок, платоспроможність населення України. Все це  привело до стрімкого падіння ринку продажів

 нових автомобілів в країні, що вкрай негативно вплинуло на прибутки підприємства.  
Власний капітал ПАТ «ЗАЗ» за звітний рік зменшився на 602 809тис.грн., або на 25%. Слід зазначити, що 
на кінець 2016 року, Власний капітал підприємства має негативне значення, та станом на 31.12.2016. склав

 -3 003 987тис.грн. 
Загальне боргове навантаження складає 3 184 623 грн., і збільшилось на  185 860 тис. грн. в порівняні з 
минулим роком. Збільшення відбулось у наслідок девальвації національної валюти, так як заборгованість 
перед Державними банками номінована у доларах США.  
Показники ліквідності та платоспроможності значно нижче  рекомендованого рівня, однак слід зазначити,
 що підприємство за звітний період своєчасно розраховувалось за своїми поточними зобов`язаннями c 
постачальниками товарів и послуг та бюджетом.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

На кінець звітного періоду не виконаних договорів немає.

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

Політика ПАТ «ЗАЗ» з досліджень і розробок у 2016 році була спрямована на вдосконалення та 
модернізацію вироблених моделей легкових автомобілів і автобусів, створення вантажного автомобіля 
ВІДА-фургон..
Основним завданням дослідно-конструкторських робіт, що проводились в 2016 році, було забезпечення, 
для всієї продукції ПАТ «ЗАЗ», виконання обов'язкових вимог законодавства в галузі охорони 
навколишнього середовища, що діють на ринках України та Митного союзу.
Фахівцями Технічного центру ПАТ «ЗАЗ» були виконані наступні роботи:
• Розробка конструкції, проведення комплексу випробувань, сертифікація і підготовка виробництва 
сімейства автомобілів «Віда» 1,5л з двигунами GM і CHERY, «Ланос» 1,5 л з двигуном GM, «Сенс» 1,3 л з 
двигуном МеМЗ, «FORZA »1,5 л з двигуном CHERY, що відповідають нормам токсичності Євро 5;
•  Розроблена конструкція і створений дослідний зразок автобуса А07А12, що відповідає нормам 
токсичності Євро-5. Проведено сертифікаційні випробування в Угорщині і в Україні. Отриманий 
сертифікат Евро5 для України;
•  Освоєно виробництво вантажного автомобіля ВИДУ-фургон;
•  Розпочати роботи з освоєння виробництва автомобілів SENS / LANOS з системою АБС компанії БОШ.

На ПП «МеМЗ» освоєно виробництва силового агрегату МеМЗ 3075, який відповідає вимогам норм 
токсичності Євро 5 і оснащеного гідрокомпенсаторами в приводі клапанів

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Стратегія  технічного розвитку ПАТ «ЗАЗ»  на 2017 рік передбачає  наступні напрямки:
• Проведення робіт по доведенню конструкції і сертифікації продукції, що випускається ПАТ «ЗАЗ» 
(легкові автомобілі, вантажні фургони, автобуси) з метою забезпечення норм токсичності Євро 6 і інших 
перспективних вимог, які вводяться на ринках України з 2018 року;
• Роботи з освоєння виробництва автомобіля VIDA з двигуном МеМЗ 1,3 літра;
• Завершення робіт по освоєнню виробництва автомобілів SENS / LANOS з системою АБС компанії БОШ;
• Організація ділянки забарвлення автобусів на ПП "МеМЗ";
• Організація ділянки з виробництва склопластикових деталей на ПП "МеМЗ".

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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Судові справи відсутні.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або 
його посадові особи

Аналіз економічної ситуації та результати фінансово-господарської діяльності ПАТ за звітний період 
дають змогу прогнозувати зростання  виробництва. Фінансова звітність відображає дійсний стан розвитку 
підприємства.

Інша інформація
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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, всього 

(тис.грн)

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

271699 274241 0 0 271699 274241

900 587 0 0 900 587

12520 11910 0 0 12520 11910

466227 361362 0 0 466227 361362

11263 110239 627 627 11890 110866

137 137 627 627 764 764

0 0 0 0 0 0

146 141 0 0 146 141

10980 109961 0 0 10980 109961

762609 758339 627 627 763236 758966

Опис: Опис: Терміни використання ОЗ за групами ( в роках):  
будівлі, споруди – 60/30; 
машини, обладнання – 2-5; транспортні засоби – 10;  інші ОЗ – 2-25;  малоцінні необоротні активи 3-20. коефіцієнт 
зносу - 66,31;   коефіцієнт оновлення - 4,14;
Вартість оформлених в заставу -  387 211 тис.грн.;
Вартість ОЗ отриманих в оперативну аренду - 627 тис.грн.;
Передано ОЗ в оперативну оренду - 7 499 тис.грн.

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

751346 648100 0 0 751346 648100

0 0 0 0 0 0  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)

-3003987
605970

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих 
активів  акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить -3609957 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -3609957 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить -3007148 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -
3007148 тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного 
капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України 
передбачена ліквідація товариства.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 605970

Найменування

показника

За звітний період За попередній період

-2401178
605970
605970
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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 емітента

0

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

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

X

X

X

X

X

X

4995

0

1010170

4115763

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов’язання

Усього зобов’язань

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3100598Кредити 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: д/н

Кредитна лінія в ПАТ«ПІБ» 07.06.2011 1099687 0 12.06.2022

Кредитна лінія в ПАТ "Креді Агріколь" 20.12.2012 416772 0 31.03.2020

Кредитна лінія в АТ «Укрексімбанк» 14.06.2013 654212 0 25.12.2030

Кредитна лінія в ПАТ "Дельтабанк" 24.10.2013 929927 0 28.09.2018
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Відсоток від
 загальної 
собівартості 
реалізованої

 продукції 
(у відсотках)

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N
з/п

Склад витрат

31 2
77,21 Матеріальні витрати
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у грошовій 
формі 

(тис. грн)

у відсотках
 до всієї 
виробленої

 продукції

у 
натуральній 
формі 

(фізична 
од. вим.)

у 
натуральній 
формі 

(фізична 
од. вим.)

у відсотках
 до всієї 
реалізо-
ваної 

продукції

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N
з/п

Основний 
вид 

продукції у грошовій 
формі 

(тис. грн)

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

4 5 63 81 2 7
79491,2 36,4 2170 шт526 шт 61,61 автомобілі 339564,5

106441,8 48,8 00 18,52 Запчастини 102019
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Дата 
виникнення

 події

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних Комісії

Вид інформації

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

1 2 3
11.01.2016 11.01.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.04.2016 19.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

04.05.2016 04.05.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

11.11.2016 11.11.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2016 1 0

2015 1 0

2014 1 0

X

д/н

X

X

д/н

X

Позачергові збори у звітному періоді скликались для зміни типу товариства з публічного на 
приватне акціонерне товариство.. У зв'язку з відсутністю кворуму позачергові збори у звітному 
періоді не відбулись.

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1

2

3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Акціонери

Інше (запишіть)

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

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

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

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні

X

 Так  Ні 

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

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? (так/ні) ні

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Товариством ще не визначені плани щодо залучення інвестицій протягом наступних трьох 
років.

X

не визначились

01.01.1000

Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління емітентом не приймались.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох 
років?

Випуск акцій

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Кредити банків

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)  
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

яким органом 
управління прийнятий:

У зв'язку з тим, що кодекс (принципи, правила) корпоративного управління емітентом не 
приймались, оприлюднення не відбувалось.

укажіть яким чином 
його оприлюднено:

ні

 Так 

X

X

X

X

X

 Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

ніЧи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.

У зв'язку з тим, що кодекс (принципи, правила) корпоративного управління емітентом не приймались, інформація 
про їх дотримання/недотримання відсутня.

;

;
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

5

0

3

2

0

0

Комітети в складі наглядової ради не створювались

ні

X

 д/н

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

членів наглядової ради - акціонерів

членів наглядової ради - представників акціонерів

членів наглядової ради - незалежних директорів

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

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

Стратегічного планування

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Інвестиційний

Інше (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інше (запишіть)

(осіб) 

 Так

X

X

X

X

Ні

 Так Ні

X

X

X

119Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох
 років?

Комітети в складі наглядової ради не створювалисьІнше (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
Комітети в складі наглядової ради не створювались, тому оцінка їх роботи не проводилась.

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Складу

Організації

Діяльності

 Так

X

X

X

Ні

Наглядова рада самооцінку не проводила.Інші (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 
поставлених завдань.
Оцінка роботи наглядової ради не проводилась.

0членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

3членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
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Члени наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства,
 положень Статуту та інших документів Товариства, та несуть відповідальність перед 
Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), в межах фактично 
заподіяних збитків згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх 
відповідальність перед Товариством є солідарною. Не несуть відповідальності за збитки, нанесені 

X

 д/н

так, створено ревізійну 
комісію

2,3

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

Інше (запишіть)

Коли останній раз було обрано нового члена 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
Інше (запишіть)

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

 Так Ні

X

X

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

2
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так

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

так

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

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 додатковий випуск 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

так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 
товариства? (так/ні)

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)
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X

X

 д/н

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

так

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (запишіть)

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

розповсюджується 
на загальних 

зборах

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних НКЦПФР про 
ринок цінних паперів

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному

 товаристві

Копії 
документів 
надаються на

 запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, результати
 діяльності
Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотками та 
більше статутного капіталу

Інформація про склад органів 
управління товариства
Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

 

 Так Ні

X

X

X

X

X

так

X

X

д/н

ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років?

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні)

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X
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 Зміни аудитора не було

X

 д/н

X

 д/н

ні

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови договору з аудитором

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому 
році?

Ревізійна комісія (ревізор)

Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились 

Інше (запишіть)

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

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

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

Інше (запишіть)

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

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків - 
фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, виданого Аудиторською 
палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
 видачі та строк дії свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС»

34764976

01004, м.Київ, вул. Терещенківська, 11-А

3915 21.12.2006

,  ,  

Текст аудиторського висновку (звіту)
Звіт незалежного аудитора

Акціонерам 
ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод»
пр. Соборний, 8, м. Запоріжжя, 69600, Україна

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Запорізький автомобілебудівний завод» 
(далі - ПАТ «ЗАЗ» або «Компанія»), що включає Звіт про фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2016 року, 
Звіт про сукупні доходи, Звіт про рух грошових коштів та Звіт про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився 31 
грудня 2016 року, а також стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.
Відповідальність управлінського персоналу 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно 
до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський 
персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 
викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами 
аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання
 відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій 
звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень 
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи 
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Компанією фінансової звітності, з метою 
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю Компанії. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, 
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової 
звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для висловлення нашої негативної думки.
Підстава для висловлення негативної думки
Як зазначено у Примітці 29, Компанія протягом 2016 року продовжує довготривалу збиткову діяльність отримавши 
сукупний збиток у розмірі 602,809 тис. Грн. (2015: 1,195,576 тис. Грн.), накопичувати негативні дисбаланси 
платоспроможності та ліквідності (сукупна вартість  зобов’язань перевищує сукупну вартість активів на 3,003,987 тис.
 Грн. (2015: 2,401,178 тис. Грн.) та поточні зобов’язання перевищують оборотні активи на 1,274,407 тис. Грн. (2015: 
на 1,094,822 тис. Грн.)), невиконання умови кредитних договорів та неспроможність обслуговувати наявний 
кредитний портфель в ході поточної операційної активності, спад фізичних об’ємів реалізації автомобілів до 2 738 
штук (2015: 2875 штук) разом з низькими платоспроможним споживчим попитом та загостренням конкурентного 
середовища свідчить про існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність 
Компанії безперервно продовжити свою діяльність, тому за судженням аудитора використання припущення про 
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безперервність діяльності управлінським персоналом в контексті складання фінансової звітності Компанії є 
 неприйнятним.

В Звіті про фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2016 року в складі кредитів та довгострокової заборгованості 
відображено реструктуризовану частину в сумі 2 170 671 тис. Грн. Та 84 025 тис. Грн. Відповідно (2015: 1 516 459 
тис. Грн. Та 84 025 тис. Грн. Відповідно). Згідно з вимогами МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» 
реструктуризовані фінансові зобов'язання, змінені умови яких суттєво відрізняються від первісних, а саме відсоткові 
ставки по реструктуризованих кредитах значно нижчі, ніж ринкові відсоткові ставки по подібних фінансових 
інструментах, повинні обліковуватись за амортизованою вартістю, тобто як погашення первісного фінансового 
зобов'язання та визнання нового фінансового зобов'язання оціненого за справедливою вартістю. Якщо б, 
реструктуризовані фінансові зобов'язання були відображені за справедливою вартістю на дату зміни суттєвих умов, 
тоді б сума реструктуризованих кредитів та довгострокової заборгованості станом на 31 грудня 2016 року 
зменшилась на 794 435 тис. Грн. Та 59 262 тис. Грн. Та становила 1 376 237 тис. Грн. Та 24 763 тис. Грн. Відповідно 
(2015: 890 248 тис. Грн. Та 20 023 тис. Грн. Відповідно). Вплив відхилення на фінансовий результат звітного року 
становить 163 484 тис. Грн. (2015: 690 213 тис. Грн.).
Негативна думка
На нашу думку, в зв’язку із значущістю питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення негативної 
думки», фінансова звітність не подає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 
2016 року та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до 
вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Пояснювальний параграф
Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що:
Ми звертаємо увагу на Примітку 5 до фінансової звітності, в якій висвітлено, що Компанія має значну концентрацію 
балансів та операцій з пов’язаними сторонами, зокрема виручка від пов’язаних осіб за звітний рік становить 83% від 
загальної (2015: 66%). Наша думка не модифікована щодо цього питання.
Ми звертаємо увагу на Примітку 4.1 до фінансової звітності, в якій розкривається факт, що хоча ПАТ «Запорізький 
автомобілебудівний завод» є материнською компанією Групи ЗАЗ, воно складає окрему фінансову звітність. Ми не 
проводили аудит консолідованої фінансової звітності Групи ЗАЗ на 31 грудня 2016 року і за рік, що закінчився на 
зазначену дату. Наша думка не модифікована щодо цього питання.
Київ, Україна
20 квітня 2017 року
Директор

     ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» Чосова К. П.
Сертифікат аудитора Серія А № 000998, виданий за рішенням Аудиторської палати України від 16 травня 1996 року 
№ 45
Партнер із завдання

     ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» Олендій О.Т.
Сертифікат аудитора, Серія А № 006550 , виданий за рішенням  Аудиторської палати України від  23 квітня 2009 року
 №201/2
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2016 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2017.01.01

25480917

2310136700

29.10

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 ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  “ЗАПОРІЗЬКИЙ 
АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД” 

Виробництво автотранспортних засобів

Адреса, 
телефон

проспект Соборний, буд.8, м.Запоріжжя, Комунарський, Запорiзька область, 69600, Україна, 061

КОДИ

КОМУНАРСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 2020

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

20535 22611

16131 10904

762610 756016

2281962 2244409

1519352 1488393

0 0

16994 16994

0 0

0 0

0 0

816497 801230

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

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

17166 14993

37701 37604

3596 23231015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 9342 65421016

    знос інвестиційної нерухомості 5746 42191017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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358140 157702

82441 98153

25441 46296

247511 9754

2747 3499

0 0

0 0

0 0

271938 13223

4043 3751

110288 98185

86634 83354

0 0

0 0

23253 28666

6985 8731

6961 8707

412 203

775099 310467
206 79

1591802 1111776

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 розрахункі

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

   

   

24 241166    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

40 61190Інші 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

605970 605970

0 0

418463 418463

0 0

0 0

0 0

(3425611) (4028420)

0 0

0 0

0 0

43762 43712

2123059 2530889

919466 697446

0 0

0 0

11910 12933

1869921 1584874

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 (2401178) (3003987)Усього за розділом I

1510

1515

1995272 2403152

84025 84025

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 43762 43712    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 4145 3815    розрахунками з бюджетом

1621 0 0        у тому числі з податку на прибуток

1625 428 1180    розрахунками зі страхування

1630 5028 4627    розрахунками з оплати праці

1635 238632 3463Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 12878 10327Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 677434 851083Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Н.Ю.Дубініна

Ю.О.Чепеленко

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: Датою річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік є кінець дня 31 грудня 2016  року.

1700

1800

1900

0 0

0 0

1591802 1111776

     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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2017.01.01
КОДИ

25480917

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  
“ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД” 

Звіт про власний капітал
за 2016 рік

605970 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

605970 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

418463 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

418463 0

0 0

0 0

(3425611) 0

0

0 0

(602809) 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

(3425611) 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(2401178)

0

(602809)

0

0

0

0

0

(2401178)

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
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Примітки: д/н

Н.Ю.Дубініна

Ю.О.Чепеленко

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0
605970 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
418463 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

(602809) 0
(4028420) 0

0

0

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

0

(602809)
(3003987)

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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2017.01.01
КОДИ

25480917

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  
“ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД” 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік

919208 768152

290

1111 770

25637 172027

1225 2216

115

0 0

0 0

17463 61480

83980 87662

58962 41634

159

41475

939 163176

2 92

 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

892

1935

57027

664 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

1757 822113020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

188371 10582153100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

21909 352583110Відрахувань на соціальні заходи

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

1015013135Витрачання на оплату авансів 394180

3664 12543

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

61060 1322323190Інші витрачання

161441 (519479)3195Чистий рух коштів від операційної діяльності

3556 53573205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

0 87423200Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 99073215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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Примітки: д/н

Н.Ю.Дубініна

Ю.О.Чепеленко

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

0 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 6543290Інші платежі

1218 228863295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

2338 4663260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

0 3819003340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

0 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0 03300Надходження від:
Власного капіталу

0 432923350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

0 03360Витрачання 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

161358 12763390Інші платежі

(161358) 3373323395Чистий рух коштів від фінансової діяльності
1301 (159261)3400Чистий рух грошових коштів за звітний період
6985 1615473405Залишок коштів на початок року

445 46993410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

8731 69853415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2017.01.01
КОДИ

25480917

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  
“ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД” 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за 2016 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

510965 647247

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

441560 439725

69405 207522

0 0

0 0

0 0

0 0

96211 72525

0 0

41138 67996

22122 39328

131998 242113

0 0

0 0

0 0

29642 69390

4507 8650

362848 237514

0 0

214826 897322

0 0

0 0

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

0 0Інші фінансові доходи

602809 1195576    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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0 0

602809 1195576

245354 633965

102938 111639

22073 28774

21185 17415

108598 429625

500148 1221418

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

0 0Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Н.Ю.Дубініна

Ю.О.Чепеленко

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

(602809) (1195576)

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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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності

 1.Сфера діяльності

Публічне акціонерне товариство «Запорізький автомобілебудівний завод»  (далі «Компанія» або 
ПАТ «ЗАЗ») є юридичною особою, що була заснована згідно з законодавством України.
Станом на 31 грудня 2016 р. Компанія складалася з трьох основних заводів, розташованих у м. 
Запоріжжя, м. Мелітополь та м. Чорноморськ, які займаються виробництвом, складанням 
автомобілів, двигунів і запасних частин, а також ряду складальних і допоміжних виробничих 
потужностей і транспортних підприємств. Юридична адреса Компанії: проспект Соборний, 8, м. 
Запоріжжя, Україна.
Інформація про структуру власності Компанії розкривається у Примітці 22.
Компанія є єдиним підприємством в Україні, що володіє повним циклом виробництва легкових 
автомобілів, включаючи штампування, зварювання, фарбування, оздоблення корпусів і складання 
автомобілів. Високий рівень технічного потенціалу підтримується співпрацею Компанії зі 
світовими лідерами автомобільної галузі. Виробництво орієнтоване, головним чином, на 
споживачів автомобілів класу «C». ЗАЗ виробляє автомобілі наступних торгових марок: Lanos, 
Sens, Chance, Forza, Vida, ЗАЗ, Автобус А10, Автобус А07.
Продукція Компанії реалізується через найбільшу в Україні дилерську мережу Акціонерного 
товариства «Українська автомобільна корпорація» (далі - «Корпорація «УкрАвто»). Компанія 
також експортує автомобілі в Тунис, Польща.
Автомобільна галузь на даний час переживає складний період внаслідок української і світової 
фінансової та економічної кризи. Ослаблення світової економіки і міжнародна фінансова криза 
призвели до істотного падіння попиту на легкові та вантажні автомобілі з 2008 р., яке 
продовжилося і в 2016 р. В результаті уразливості і нестабільності української економіки попит 
на продукцію Компанії в 2016 р. істотно впав. Це призвело до істотного скорочення виробництва 
і продажів. Керівництво Компанії вживає всілякі заходи, спрямовані на підтримку стійкості 
господарської діяльності Компанії в поточних обставинах.
Прогнози та плани Компанії, враховуючи розумно можливі зміни в показниках торговельної 
діяльності, впровадження програм скорочення витрат і зменшенні кількості працівників, 
показують, що Компанія здатна продовжувати свою операційну діяльність на безперервній 
основі.

 2.Загальна інформація та узгодженість з МСФЗ

Фінансові звіти Компанії складені відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ), розроблених та опублікованих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

 (РМСБО).

Адреса Компанії: 69600, Запоріжжя, Україна, проспект Соборний, 8.

Середньооблікова чисельність штатних працівників Компанії у 2016 р. становила 1 722  осіб, у 
2015 р. –  1 598 осіб.

 3.Стандарти та тлумачення, які ще не набули чинності

На дату, коли ці фінансові звіти були ухвалені до випуску, деякі нові стандарти, їх зміни та 
тлумачення до існуючих стандартів були опубліковані, але ще не набули чинності, а тому ще не 
були застосовані Компанією раніше.
Прийняття вищезазначеного не мало суттєвого впливу на фінансову звітність Компанії.
Менеджмент переконаний, що всі зміни до стандартів будуть включені до облікової політики 
Компанії відразу після того, як нові зміни вступлять в дію. Інформація щодо нових стандартів та 
їх змін чи тлумачень, що, як очікується, матимуть вплив на фінансову звітність Компанії, 
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наведена нижче. Також були видані деякі інші нові стандарти та тлумачення, але вони, як 
очікується, не матимуть суттєвого впливу на фінансову звітність Компанії.
Наступні Стандарти, Доповнення до Стандартів та Тлумачення були опубліковані до дати 
авторизації даної фінансової звітності, але ще не набули чинності станом на 31 грудня 2016:
 Вступає в силу для річних періодів, що починаються з або після:
• Зміни до МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах 

 господарювання»1 Січня 2017 року

 • Зміни до МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів»1 Січня 2017 року

 • Зміни до МСБО 12 «Податки на прибуток»1 Січня 2017 року

 • Зміни до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»1 Січня 
2018 року

 • Зміни до МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій»1 Січня 2018 року

 • Зміни до МСФЗ 4 «Страхові контракти»1 Січня 2018 року

 • Зміни до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»1 Січня 2018 року

 • Зміни до МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами»1 Січня 2018 року

 • Зміни до МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства»1 Січня 2018 року

 • Зміни до МСФЗ  40 «Інвестиційна нерухомість»1 Січня 2018 року

 • Зміни до МСФЗ 16 «Оренда»1 Січня 2019 року

Компанія очікує, що вступ в силу зазначених вище стандартів та тлумачень до них не справить 
істотного впливу в майбутньому на фінансову звітність Компанії.

 4.Стислий виклад суттєвих облікових політик

 4.1Основа подання 

Фінансова звітність ПАТ «ЗАЗ» складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ), розроблених та опублікованих Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (РМСБО).
Ця окрема фінансова звітність материнської компанії підготовлена на підставі принципу 
історичної вартості. Основні принципи облікової політики викладені нижче у даній Примітці.
Ця фінансова звітність була підготовлена ПАТ «ЗАЗ», материнською компанією, як окрема 
фінансова звітність материнської компанії відповідно до вимог МСФЗ 10 «Консолідована 
фінансова звітність». Окрема фінансова звітність материнської компанії представляється для 
цілей оцінки окремого фінансового стану та фінансових результатів Компанії і, як результат, не 
включає консолідації дочірніх і асоційованих підприємств Компанії.

 4.2Представлення фінансових звітів

Фінансові звіти представлені відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової звітності».
Компанія вирішила представляти «Звіт про сукупні доходи» як один звіт. 

 4.3Валюта оцінки та подання 

Функціональною валютою і валютою подання даної окремої фінансової звітності материнської 
компанії є українська гривня. Ця окрема фінансова звітність материнської компанії представлена 
в тисячах українських гривень (ГРН’000), якщо не вказано інше. При підготовці окремої 
фінансової звітності материнської компанії операції у валютах, що відрізняються від 
функціональної валюти Компанії (іноземних валютах), визнаються за курсами обміну валют, 
чинними на дати відповідних операцій. На кінець кожного звітного періоду монетарні статті, 
виражені в іноземних валютах, переводяться за курсами обміну валют, чинними на цю дату. 
Немонетарні статті, які відображені за справедливою вартістю і виражені в іноземних валютах, 
переводяться за курсами обміну валют, чинними на дату визначення справедливої вартості. 
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Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, не переводяться.
Курсові різниці визнаються у складі прибутків або збитків того періоду, в якому вони виникають.
Курси обміну валют на кінець року, використані Компанією при підготовці окремої фінансової 
звітності материнської компанії, були представлені таким чином:
    Станом на 31 грудня 2016Середній курс валют на 2016Станом на 31 грудня 2015Середній курс 
валют на 2015
    

    Гривня/Долар США27,190825,551324,000721,3858
Гривня/Євро

Гривня/Російський рубль

 Гривня/Польський злотий28,4226
0,4511

 6,439028,2919
0,3830

 6,490326,2231
0,3293

 6,184724,2287
0,3618
5,7955

 4.4Доходи від реалізації

Доходи від реалізації визнаються у розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або 
такої, що підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за товари та послуги, надані в 
ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням очікуваних повернень товару 
покупцями, знижок та інших аналогічних відрахувань, а також за вирахуванням податку на 
додану вартість (далі ПДВ).

Реалізація товарів 

Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю компенсації отриманої або такої, що 
підлягає отриманню. Сума доходів від реалізації знижується на суму передбачуваних повернень 
від клієнтів, торгових знижок та інших аналогічних резервів. Доходи від реалізації товарів 
визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов:
 •Компанія передала покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням товарів;

 •Компанія більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом 
володіння, і фактично не контролює продані товари;
 •сума доходів може бути достовірно визначена;

 •існує ймовірність того, що Компанія отримає економічні вигоди, пов'язані з операцією; і

 •понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Надання послуг

Дохід від надання послуг визнається, коли 
 •сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

 •є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства;

 •витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Відсотки за товарний кредит

Компанія здійснює реалізацію  товару на умовах товарного кредиту. Покупцеві надається 
відстрочка платежу на поставлений товар в обумовлений строк зі сплатою відсотків за 
користування товарним кредитом.
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Реалізація товарів (автомобілів) та нарахування відсотків за користування товарним кредитом 
здійснюються відповідно до умов договорів поставки, Компанія відображає ці операції як 
результат операційної діяльності.

 4.5Витрати діяльності

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 
якого вони здійснені. Якщо витрати не мають безпосереднього зв’язку з певними доходами, вони 
визнаються в тому періоді, в якому були понесені. 

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то 
витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді 
амортизації) між відповідними звітними періодами. 

Аналітичній облік собівартості товарів ведеться Компанією за об’єктами обліку витрат, а також за

 статтями витрат.  

 4.6Витрати на позики

Позики

Процентні банківські позики при первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю, за 
вирахуванням прямих витрат на здійснення операції. Надалі вони оцінюються за амортизованою 
вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Будь-яка різниця між 
надходженнями (за вирахуванням витрат на здійснення операції) і сумою розрахунку або сумою 
погашення визнається протягом строків відповідних позик і відображається у 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 та витрати того періоду, в 
якому вони були понесені.

Пенсії та інші пенсійні виплати працівникам

Державна пенсійна програма

Компанія здійснює певні внески в державну пенсійну систему України відповідно до вимог 
пенсійних програм, а також соціальних програм виплат на охорону здоров'я та з безробіття за 
встановленими ставками, чинними протягом відповідних років, виходячи з валової заробітної 
плати кожного працівника. Витрати Компанії за такими внесками включаються до складу 
прибутків або збитків того періоду, в якому нараховується відповідна зарплата.
Пенсійний план з встановленими виплатами

Крім внесків у державну пенсійну систему, описаних вище, Компанія бере участь в обов'язковій 
державній пенсійній програмі з встановленими виплатами, згідно з якою пенсії виплачуються 
працівникам, які працювали в шкідливих для здоров'я умовах праці і, як результат, отримали 
право виходу на пенсію і право на отримання пенсії до настання звичайного пенсійного віку, як 
визначено пенсійним законодавством.
Сума таких виплат залежить від вислуги років працівника та інших факторів. Ці пенсійні виплати

 не мають фінансового фонду. Витрати, пов'язані з даними пенсійними виплатами, нараховуються

 з використанням методу прогнозованої облікової одиниці, причому актуарні оцінки проводяться 
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на кінець кожного звітного періоду. Поточна вартість пенсійного зобов'язання з встановленими 
виплатами або справедлива вартість активів Компанії за даним планом станом на кінець 
попереднього року амортизуються протягом передбачуваного середнього залишку трудового 
стажу працівників, що беруть участь в даній програмі.
Зобов'язання у зв'язку з виходом на пенсію, визнане у складі звіту про фінансовий стан, являє 
собою поточну вартість пенсійного зобов'язання за визначеними виплатами, скориговану на 
невизнані актуарні прибутки та збитки і невизнані виплати за надані раніше послуги, а також 
вирахувану справедливу вартість активів, що забезпечують даний пенсійний план. Будь-який 
актив, що виникає в результаті цього розрахунку, обмежений сумою невизнаних актуарних 
збитків, виплатами за надані раніше послуги, поточною вартістю доступних відшкодувань і 
знижок у складі майбутніх внесків за цим планом.

 4.7Нематеріальні активи

Нематеріальні активи, придбані в рамках окремих операцій, відображаються за собівартістю, за 
вирахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від знецінення. Амортизація 
визнається на прямолінійній основі протягом передбачуваного терміну корисного використання 
нематеріальних активів та відображається у складі Собівартості реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг), Адміністративних та Інших операційних витрат.
Передбачувані терміни корисного використання та метод нарахування амортизації 
переглядаються на кінець кожного річного звітного періоду, при цьому вплив будь-яких змін в 
оцінках враховується на перспективній основі.
Нематеріальні активи, створені своїми силами, представлені витратами на наукові дослідження і 
розробки. Витрати на науково-дослідницьку діяльність визнаються як витрати того періоду, в 
якому вони понесені.
Створений своїми силами нематеріальний актив, що виникає в результаті розробки (або в 
результаті етапу розробки по внутрішньому проекту), визнається тільки за умови наявності всіх 
перерахованих нижче умов:
 1технічна можливість завершення робіт зі створення нематеріального активу, придатного до 

використання або продажу;
 2намір завершити роботи зі створення, використання або продажу нематеріального активу;

 3можливість для використання або продажу нематеріального активу;

 4висока ймовірність надходження майбутніх економічних вигід від нематеріального активу;

 5доступність необхідних технічних, фінансових та інших ресурсів для завершення розробки, 
використання або продажу нематеріального активу; 
 6можливість достовірно оцінити витрати, необхідні для нематеріального активу на етапі його 

розробки.
Сума, спочатку визнана для створених власними силами нематеріальних активів, являє собою 
суму витрат, понесених від дати, коли даний нематеріальний актив вперше відповідає 
перерахованим вище критеріям визнання. У тих випадках коли створюваний власними силами 
нематеріальний актив не визнається, витрати на його розробку визнаються у прибутку або збитку 
того періоду, в якому вони понесені.
Після первісного визнання створений власними силами нематеріальний актив відображається за 
собівартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення, на

 тій же основі, що й нематеріальні активи, придбані окремо.
Нематеріальні активи, придбані в результаті об'єднання підприємств та визнані окремо від 
гудвілу, спочатку визнаються за справедливою вартістю на дату придбання (яка вважається їх 
первісною вартістю).
Після первісного визнання нематеріальні активи, придбані в результаті об'єднання підприємств, 
відображаються за собівартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених 
збитків від знецінення, на тій же основі, що й нематеріальні активи, придбані окремо.
Оцінки термінів корисного використання активів представлені таким чином:

  Групи нематеріальних активівСтрок корисного використання

  Торговий знакЗгідно ліцензії
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  Право на об’єкти промислової власності15 років

  Патенти (авторські права)20 років

  Програмне забезпечення2 роки

Якщо відповідно до правовстановлюючого документу строк дії права користування 
нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного використання  визнається 
Компанією самостійно. Строк для таких активів становить від 2 до 10 років починаючи з 01 січня 
2015 року.

 4.8Інвестиційна нерухомість

Інвестиційна нерухомість утримується з метою отримання орендної плати або збільшення 
капіталу, або в їх поєднанні. Інвестиційна нерухомість генерує грошові потоки в значній мірі 
незалежно від інших активів, утримуваних суб'єктом господарювання. 
Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: 
 1існує ймовірність, що Компанія отримає майбутні економічні вигоди, які пов'язані з цією 

інвестиційною нерухомістю;
 2собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити. 

До інвестиційної нерухомості Компанія відносить:
 3землю, яка утримується для довгострокового збільшення капіталу, а не для короткострокової 

продажу в результаті звичайної діяльності;
 4землю, утримувану для майбутнього, але ще не визначеного використання (якщо Компанія ще не

 визначила, як буде використовувати землю як нерухомість, зайняту власником, або для 
короткострокової продажу);
 5будівлі, які є власністю Компанії, і передано в оренду за одним або кількома договорами про 

операційну оренду;
 6нерухомість, що будується або поліпшується з метою використання у майбутньому як 

інвестиційної нерухомості.
У разі, коли одна частина нерухомості здається в оренду, а інша частина використовується для 
виробництва товарів, робіт, послуг або в адміністративних цілях, то якщо такі частини можуть 
бути продані окремо, компанія враховує ці частини окремо. Якщо ці частини не можуть бути 
продані окремо, нерухомість є інвестиційною тільки тоді, коли незначна її частина (менше або 
дорівнює 25% від загальної площі конкретного будинку) утримується для виробництва товарів, 
робіт, послуг або в адміністративних цілях.
Після первісного визнання Компанія використовує модель обліку інвестиційної нерухомості за 
собівартістю.
Строк корисного використання для інвестиційної нерухомості становить 60 років. 
Амортизація інвестиційної нерухомості розраховується з використанням прямолінійного методу 
протягом строку корисного використання активів. 
Переведення між категоріями інвестиційної нерухомості та нерухомості, займаної Компанією, не 
ведуть до зміни балансової вартості переданої нерухомості.

 4.9Основні засоби

Основні засоби відображаються у 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, які подовжують 
строк корисної експлуатації активів або збільшують їхню здатність генерувати доходи.  Видатки 
на ремонти та технічне обслуговування не відповідають вищенаведеним критеріям капіталізації 
та дебетуються на прибуток або збиток, коли вони понесені.

Сума, що амортизується – це собівартість об’єкту основних засобів, за вирахуванням його 
ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість – це попередньо оцінена сума, що була б отримана 
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Компанією на даний момент від вибуття об’єкту основних засобів після вирахування всіх 
попередньо оцінених витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того віку та стану, в якому, 
ймовірно, він буде знаходитися в кінці свого терміну корисного використання. 
Амортизація основних засобів розраховується з використанням виробничого методу протягом 
строку корисного використання активів. Амортизація активів починається з моменту, коли вони 
готові до експлуатації, і вони продовжують амортизуватися до тих пір, поки не буде припинено їх
 визнання, навіть якщо протягом цього періоду даний об'єкт простоює. Об'єкти нерухомості 
амортизуються щомісячно, незалежно від роботи виробничого графіку.

Оцінки термінів корисного використання активів представлені таким чином:
  Групи основних засобівСтрок корисного використання

Будівлі та споруди

 50-80 років

  Машини та обладнання10-40 років

  Транспортні засоби4-10 років

  Меблі, прилади та інші2-20 років

Ліквідаційна вартість, строк корисної експлуатації та метод амортизації підлягають перегляду на 
кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін попередніх оцінок обліковується як 
зміна в облікових оцінках.
Об'єкт основних засобів припиняє визнаватися після його вибуття або коли передбачається, що в 
результаті його експлуатації або вибуття не будуть отримані майбутні економічні вигоди. Будь-
який прибуток або збиток, що виникають в результаті припинення визнання активу 
(розраховується як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю 
активу), включається до складу прибутку або збитку того року, в якому припиняється визнання 
даного активу.
Незавершене будівництво складається з витрат, прямо пов’язаних зі спорудженням основних 
засобів, включаючи відповідний розподіл прямо віднесених до нього змінних накладних витрат, 
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, та здійснюється  на тій самій основі, що й інших 
об’єктів основних засобів.
Необоротні активи, утримувані для продажу 
Необоротні активи класифікуються як утримувані для продажу, якщо їх балансова вартість буде, в
 основному, відшкодована за рахунок операції продажу, а не продовження використання. Ця 
умова вважається виконаною лише тоді, коли існує велика ймовірність продажу і необоротний 
актив (або група вибуття) доступний для негайного продажу в його поточному стані. Керівництво

 повинно мати твердий намір здійснити продаж активу, що, за припущеннями, отримає підстави 
для визнання як завершена операція продажу протягом одного року з моменту класифікації 
активу як утримуваного для продажу.
Необоротні активи, що класифікуються як утримувані для продажу, оцінюються за найменшою з 
двох величин: їх попередньої балансової вартості та справедливої вартості, за вирахуванням 
витрат на продаж.

 4.10Оренда

Оренда класифікується як фінансова, коли усі ризики та винагороди, пов’язані з правом власності

 на актив, передаються орендарю. Уся інша оренда класифікується як операційна.

Компанія як орендар 
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Активи, які утримуються на умовах фінансової оренди, визнаються активом Компанії за меншою 
із вартостей: справедливою вартістю на початок дії оренди або за теперішньою вартістю 
мінімальних орендних платежів. Відповідне зобов’язання включається у Звіт про фінансовий стан

 як зобов’язання по фінансовій оренді. 

Сума орендної плати розподіляється між фінансовими витратами та зменшенням зобов’язань з 
оренди таким чином, щоб отримати постійну ставку відсотка на залишок зобов’язання. Фінансові 
витрати відображаються у складі звіту про сукупні доходи та витрати і класифікуються як 
«Фінансові витрати», якщо вони не відносяться безпосередньо до кваліфікованих активів. В 
останньому випадку вони капіталізуються відповідно до загальної політики Компанії щодо витрат

 за позиками. Орендна плата, обумовлена майбутніми подіями, відноситься на витрати по мірі її 
виникнення.

Платежі по операційній оренді відносяться на витрати рівномірно протягом терміну оренди, за 
винятком випадків, коли інший метод розподілу витрат точніше відповідає тимчасовому 
розподілу економічних вигод від орендованих активів. Умовні орендні платежі, що виникають за 
договорами операційної оренди, визнаються як витрати в тому періоді, в якому вони були 
понесені.

Компанія як орендодавець 

Дохід від операційної оренди визнається за прямолінійним методом протягом відповідного 
строку оренди. Початкові прямі витрати, понесені при укладанні договору оренди, включаються 
до балансової вартості активу, що здається в оренду, та визнаються за прямолінійним методом 
протягом відповідного строку оренди.

 4.11Зменшення корисності матеріальних та нематеріальних активів

На кожну звітну дату балансу Компанія 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, 
компанія попередньо оцінює суму очікуваного відшкодування одиниці, яка генерує грошові 
кошти та до якої належить актив. Вартість корпоративних активів Компанії також розподіляється 
на окремі одиниці, що генерують грошові кошти, або їх найменші групи, 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 
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за переоціненою сумою, а 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, щоб збільшена балансова вартість не перевищувала 
балансову вартість, яку б визначили, якби збиток від зменшення корисності не визнали для 
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, у випадку чого сторнування збитку від зменшення 
корисності розглядається як збільшення резерву переоцінки.

Облік впливу гіперінфляції

 
Українська економіка вважалася гіперінфляційною протягом десятирічного періоду, що 
закінчився 31 грудня 2000 р. Зважаючи на це, Компанія застосовувала положення МСБО 29 
«Фінансова звітність в умовах гіперінфляції». В результаті застосування МСБО 29 «Фінансова 
звітність в умовах гіперінфляції» у немонетарні статті, включаючи компоненти власного капіталу,
 були внесені коригування на основі Індексу споживчих цін у результаті перерахунку в одиниці 
виміру, яка діє на 31 грудня 2000 р., і ця перерахована вартість використовувалася в якості основи

 обліку в наступні облікові періоди.

Інвестиції в дочірні підприємства та асоційовані компанії

У даній окремій фінансовій звітності материнської компанії інвестиції в дочірні підприємства та 
асоційовані компанії обліковуються за собівартістю.

Прибуток на акцію

Базовий розмір прибутку на одну акцію розрахований шляхом ділення чистого прибутку за 
період, який підлягає розподілу між власниками акцій, на середньозважену кількість акцій, які 
перебували в обігу.

 4.12Фінансові інструменти 

Фінансові активи та фінансові зобов'язання відображаються у звіті про фінансовий стан Компанії,
 коли компанія стає стороною за договором про придбання даного фінансового інструмента. 
Звичайні операції з купівлі та продажу фінансових активів і зобов'язань відображаються за датою 
розрахунку. Дата розрахунку відноситься до: (а) визнання активу в день його отримання 
Компанією; (б) припинення визнання активу і визнання прибутку або збитку від вибуття на день, 
призначений Компанією.
Фінансові активи та зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю. У разі 
фінансового активу або фінансового зобов'язання, які не враховуються за справедливою вартістю 
через прибуток або збиток, витрати по угоді, безпосередньо пов'язані з придбанням або випуском 
фінансового активу або зобов'язання збільшують справедливу вартість. Принципи обліку, які 
використовуються для подальшої оцінки вартості фінансових активів та зобов'язань, 
розкриваються у відповідних положеннях облікової політики описаних нижче у цьому додатку.
Фінансові активи та зобов'язання можуть бути взаємно зараховані у звіті про фінансовий стан 
тільки в тому випадку, коли компанія має юридично закріплене право здійснити залік визнаних у 
балансі сум і має намір реалізувати актив або виконати зобов'язання одночасно.

Метод ефективної ставки відсотка 
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Метод ефективної ставки відсотка – це метод розрахунку амортизованої вартості боргового 
інструменту та розподілу процентних доходів у відповідному періоді. Ефективна ставка відсотка 
– ставка дисконтування очікуваних грошових надходжень (включаючи усі отримані чи здійснені 
платежі, що є невід’ємною частиною ефективної ставки відсотка, витрати на оформлення 
транзакції, та інших премій чи дисконтів) на очікуваний термін погашення боргового інструменту

 чи, якщо доцільно, на коротший термін, до балансової вартості на момент первісного визнання.

Фінансові активи

Компанія класифікує свої фінансові активи в наступні категорії: фінансові активи, які 
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, кредиторська і дебіторська 
заборгованість, утримувані до погашення і наявні для продажу фінансові активи. Класифікація 
залежить від мети, для якої фінансові активи були придбані. Компанія визначає класифікацію 
своїх фінансових активів після первісного визнання та повторно оцінює правильність 
класифікації на кожну звітну дату.

Фінансові активи, що відображаються за справедливою вартістю через прибутки або збитки

Фінансові активи спочатку визнаються за справедливою вартістю. Інвестиції спочатку 
визнаються за справедливою вартістю плюс прямі витрати угоди. Справедлива вартість при 
початковому визнанні визначається як ціна угоди.
Всі стандартні операції з купівлі та продажу фінансових активів визнаються на дату здійснення 
угоди, тобто на дату, що компанія бере на себе зобов'язання придбати або продати актив. 
Звичайні операції з купівлі або продажу фінансових активів, які вимагають поставки активів у 
строки, регулюються законодавством або прийнятими правилами на ринку.
Станом на 31 грудня 2016 і 2015 рр., жоден з фінансових активів компанії не був класифікований 
як фінансовий актив за справедливою вартістю через прибуток або збиток, або утримуваний до 
погашення.

Фінансовий актив класифікується як «утримуваний для торгівлі», якщо:
 
 •його було придбано із ціллю перепродажу у майбутньому;

 •при первісному визнанні є частиною портфеля фінансових інструментів, яким управляє 
Компанія, по якому наявна недавня історія короткострокових купівель та перепродажів;
 •є деривативом, що не класифікований як інструмент хеджування в угоді ефективного 

хеджування.

Фінансовий актив, інший ніж фінансовий актив, утримуваний для торгівлі, може бути визнаний 
таким, що відображається за справедливою вартістю через прибутки або збитки при первісному 
визнанні, якщо: 
 •застосування такої класифікації усуває чи значно скорочує дисбаланс при оцінці або обліку 

активів та зобов’язань, який міг би виникнути у протилежному випадку; 
 •фінансовий актив є частиною групи фінансових активів чи групи фінансових активів і 

зобов’язань, управління та оцінка якої проводиться за справедливою вартістю, у відповідності із 
документально оформленою стратегією управління ризиками чи інвестиційною стратегією, та 
інформація щодо такої групи надається всередині організації на цій основі; або  
 •фінансовий актив є частиною інструменту, що містить один чи декілька вбудованих деривативів,

 і МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» дозволяє класифікувати інструмент в 
цілому (актив чи зобов’язання) як такий, що відображається за справедливою вартістю через 
прибутки або збитки.

Фінансові активи, які відображаються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, 
обліковуються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутках і збитках.
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Дивіденди і відсотки, отримані за фінансовим активом, відображаються у статтях «Інші доходи» 
або «Інші витрати» звіту про сукупні доходи та витрати.

Фінансові активи, що утримуються до погашення 

Непохідні фінансові інструменти з фіксованими чи передбачуваними платежами та фіксованою 
датою погашення, які Компанія має намір та можливість утримувати до погашення, 
класифікуються як фінансові активи, що утримуються до погашення. Після первісного визнання, 
активи, що утримуються до погашення, оцінюються за амортизованою вартістю, використовуючи

 метод ефективної ставки відсотка за вирахуванням збитків від знецінення.

Фінансові активи, наявні для продажу

Акції та облігації, які обертаються на організованих ринках, класифікуються як наявні для 
продажу та обліковуються за справедливою вартістю. Також Компанія володіє акціями, які не 
обертаються на організованому ринку, але також класифікує їх як наявні для продажу та 
обліковує за справедливою вартістю (керівництво вважає, що справедливу вартість можна 
достовірно визначити). Доходи і витрати, що виникають внаслідок зміни справедливої вартості, 
визнаються в іншому сукупному доході і накопичуються в резерві переоцінки фінансових 
вкладень, за винятком випадків знецінення процентного доходу, розрахованого за методом 
ефективної процентної ставки, і курсових різниць, які визнаються у прибутках або збитках. При 
вибутті або знеціненні фінансового активу накопичені доходи або витрати, раніше визнані в 
резерві переоцінки фінансових вкладень, відносяться на інший сукупний дохід в періоді вибуття 
або знецінення.
 
Дивіденди за пайовими цінними паперами, що відносяться до категорії «наявні для продажу», 
визнаються у прибутках чи збитках при виникненні у Компанії права на їх отримання. 

Справедлива вартість грошових активів в іноземній валюті, що відносяться до категорії «наявні 
для продажу», визначається у тій же валюті і перераховується за обмінним курсом на звітну дату. 
Курсові різниці, які відносяться на прибутки або збитки, визначаються на основі амортизованої 
вартості грошового активу. Інші курсові різниці визнаються в іншому сукупному доході.

Знецінення фінансових активів

Фінансові активи оцінюються на наявність ознак знецінення на кожну дату балансу. Фінансові 
активи вважаються знеціненими, якщо існують об’єктивні свідчення того, що в результаті однієї 
або більше подій, що відбулися після первісного визнання фінансового активу, був здійснений 
негативний вплив на передбачуваний майбутній рух грошових коштів від даної інвестиції.

Об’єктивні ознаки зменшення корисності можуть включати:
 •істотні фінансові труднощі емітента або контрагента; або

 •невиконання зобов’язань або несплата у встановлені терміни відсотків або основної суми 
заборгованості; або

 •ймовірність, що позичальник збанкрутує або буде проводити фінансову реорганізацію.
Для таких категорій фінансових активів, як торговельна дебіторська заборгованість, для яких не 
проводилася індивідуальна оцінка на предмет їх знецінення, подальша оцінка на предмет 
знецінення проводиться на колективній основі. Об’єктивним свідченням зменшення корисності 
для портфеля дебіторської заборгованості може служити минулий досвід Компанії щодо збору 
платежів, а також зміни у загальнодержавних або регіональних економічних умовах, які можуть 
вказувати на можливе невиконання зобов’язань щодо погашення дебіторської заборгованості.
 
Для фінансових активів, що відображаються за амортизованою вартістю, сумою знецінення є 
різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх потоків 
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грошових коштів, дисконтованих за початковою ефективною ставкою відсотка для даного 
фінансового активу.

Збиток від знецінення безпосередньо зменшує балансову вартість усіх фінансових активів, за 
винятком торговельної дебіторської заборгованості, зниження вартості якої здійснюється за 
рахунок резерву під знецінення. У разі визнання безнадійною, торговельна дебіторська 
заборгованість також списується за рахунок резерву. Зміни резерву відображаються у прибутках і 
збитках.

Якщо фінансовий актив категорії «наявний для продажу» визнається знеціненим, то доходи або 
витрати, накопичені в іншому сукупному прибутку, сторнуються у прибуток чи збиток поточного 
періоду.

Якщо у подальшому періоді розмір збитку від знецінення фінансового активу (за винятком 
пайових інструментів категорії «наявні для продажу») зменшується і таке зменшення може бути 
об’єктивно віднесене до події, що мала місце після визнання факту знецінення, то відображений 
раніше збиток від знецінення сторнується через прибутки і збитки. При цьому балансова вартість 
фінансових активів на дату сторнування збитку від знецінення не може перевищувати балансову 
вартість, яка була б відображена у разі, якби знецінення сторнувалося.

Збитки від знецінення інструментів категорії «наявні для продажу», раніше відображені у 
прибутках і збитках, не сторнуються. Будь-яке збільшення справедливої вартості таких активів 
після визнання збитку від знецінення відображається безпосередньо в іншому сукупному доході.

Припинення визнання фінансових активів 

Компанія припиняє визнавати фінансові активи тільки в разі припинення дії договірних прав на 
грошові потоки по них або в разі передачі фінансового активу і відповідних ризиків і вигод 
іншому підприємству. Якщо Компанія в основному не передає і не зберігає усі ризики і вигоди від

 володіння активом, а продовжує контролювати переданий актив, то вона продовжує відображати 
свою частку в даному активі та пов’язані з ним можливі зобов’язання. Якщо Компанія зберігає 
практично всі ризики і вигоди від володіння переданим фінансовим активом, вона 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 в повному обсязі (наприклад, коли Компанія зберігає за 
собою можливість викупити частину переданого активу або зберігає за собою частину ризиків і 
вигод, пов’язаних з володінням, але не «практично всі» ризики і вигоди, при цьому контроль 
підприємства над активом зберігається ), Компанія розподіляє балансову вартість даного 
фінансового активу між частинами, що утримуються або будуть списані, пропорційно до 
справедливої вартості цих частин на дату передачі. Різниця між балансовою вартістю, 
розподіленою на частину, що списується, та сумою отриманої винагороди за частиною, що 
списується, а також будь-які накопичені та розподілені на цю частину доходи або витрати, 
визнані в іншому сукупному прибутку, відносяться на прибутки і збитки. Доходи або витрати, 
визнані в іншому сукупному прибутку, розподіляються також пропорційно справедливій вартості 
утримуваної частини і частини до списання.

Позики та дебіторська заборгованість

Торговельна дебіторська заборгованість, позики видані та інша дебіторська заборгованість, які 
мають фіксовані або визначені платежі, і які не котируються на активному ринку, класифікуються

 як позики та дебіторська заборгованість. Позики і дебіторська заборгованість оцінюються за 
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амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка за вирахуванням 
збитку від знецінення. Процентні доходи визнаються із застосуванням методу ефективної ставки 
відсотка, за винятком короткострокової дебіторської заборгованості, у випадку якої визнання 
процентів є неістотним. 

Фінансові зобов’язання

 
Боргові і часткові інструменти класифікуються або як фінансові зобов'язання, або як статті 
власного капіталу в залежності від сутності договірних відносин.
Інструмент власного капіталу - це будь-який договір, що підтверджує право на частку активів 
підприємства, після вирахування всіх його зобов'язань. Пайові інструменти, випущені Компанією,
 визнаються в розмірі отриманих надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їх випуск.
Зобов'язання за договорами фінансових гарантій спочатку оцінюються за справедливою вартістю,
 якщо вони не оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, і згодом 
оцінюються за найбільшою з наступних величин:
 •суми зобов'язань за договором, яка визначається відповідно до вимог МСБО 37 «Забезпечення, 

умовні зобов'язання та умовні активи»; і
 •первісно визнаної суми, за вирахуванням, у відповідних випадках, накопиченої амортизації, 

визнаної згідно з принципами визнання доходів, викладеними вище.

Класифікація фінансових зобов’язань 

Фінансові зобов’язання класифікуються або як «фінансові зобов’язання, що відображаються за 
справедливою вартістю через прибутки та збитки», або як «інші фінансові зобов’язання».

Фінансові зобов’язання, що відображаються за справедливою вартістю через прибутки та збитки

Фінансові зобов’язання класифікуються як фінансові зобов’язання, які відображаються за 
справедливою вартістю через прибутки та збитки, якщо фінансові зобов’язання або утримуються 
для продажу або кваліфіковані при первісному визнанні як такі, що відображаються за 
справедливою вартістю через прибутки та збитки.

Фінансове зобов’язання класифікується як утримуване для продажу, якщо: 
 •було придбане з основною метою зворотного викупу його в майбутньому;  

 •при первісному визнанні є частиною портфеля фінансових інструментів, яким управляє 
Компанія, по якому наявна недавня історія короткострокових покупок та перепродажів;
 •є деривативом не класифікованим як інструмент хеджування в угоді ефективного хеджування. 

Фінансове зобов’язання, інше ніж фінансове зобов’язання, утримуване для продажу, може бути 
класифіковане при первісному визнанні таким, що відображається за справедливою вартістю 
через прибутки або збитки, якщо: 
 •застосування такої класифікації усуває чи значно скорочує дисбаланс при оцінці чи обліку 

активів та зобов’язань, який міг би виникнути у протилежному випадку; 
 •фінансове зобов’язання є групою фінансових зобов’язань чи групою фінансових активів і 

зобов’язань, управління і оцінка якої проводиться за справедливою вартістю у відповідності із 
документально оформленою стратегією управління ризиками чи інвестиційною стратегією, і 
інформація щодо такої групи надається всередині організації на цій основі; або  
 •фінансові зобов’язання є частиною інструменту, що містить один чи декілька вбудованих 

деривативів, і МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» дозволяє класифікувати 
інструмент в цілому (актив чи зобов’язання) як такий, що відображаються за справедливою 
вартістю через прибутки або збитки.  

Фінансові зобов’язання, які відображаються за справедливою вартістю через прибутки або 
збитки, обліковуються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутках і 
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збитках. Відсотки, отримані за фінансовим активом, відображаються у статті «Інші 
доходи/(витрати), чисті» звіту про сукупні доходи та витрати. 

Інші фінансові зобов’язання 

Інші фінансові зобов’язання, включаючи позики, при первісному визнанні оцінюються за 
справедливою вартістю за вирахуванням витрат на здійснення операції. У подальшому інші 
фінансові зобов’язання оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу 
ефективної ставки відсотка.

Припинення визнання фінансових зобов’язань

Компанія 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 прибутках і 
збитках.

Торговельна та інша кредиторська заборгованість

Торговельна та інша кредиторська заборгованість при первісному визнанні оцінюється за 
справедливою вартістю, в подальшому вона оцінюється за амортизованою вартістю з 
використанням методу ефективної ставки відсотка.

 4.13Запаси

Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої вартості реалізації. 
Витрати, включаючи відповідну частину фіксованих і змінних накладних витрат, які були 
понесені у зв'язку з доведенням кожного продукту до їхнього поточного стану та місця 
розташування, відносяться на запаси наступним чином:
 •сировина та запасні частини - метод ідентифікованої собівартості;

 •готова продукція і незавершене виробництво - вартість прямих витрат на матеріали та оплату 
праці плюс співвідношення виробничих накладних витрат за звичайної продуктивності, але за 
вирахуванням витрат на позики.
Чиста вартість реалізації являє собою передбачувану продажну ціну для запасів, за вирахуванням 
всіх передбачуваних витрат на завершення виробництва і витрат на реалізацію.

 4.14Податок 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 різниць, які обумовлені Податковим Кодексом України, а 
саме різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, різниці, які 
виникають при нарахуванні резервів (забезпечень), різниці, які вникають при здійснені 
фінансових операцій. Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток розраховуються з 
використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрало або практично 
набрало чинності на звітну дату.

Відстрочені активи та зобов’язання з податку на прибуток
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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.

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 
Компанії (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 Компанія 
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 відбивається при 
відображенні цієї угоди.

 4.15Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на рахунках у банках і в касі, а також

 короткострокові депозити з первісним строком погашення три місяці або менше.
Грошові кошти, обмежені для використання

Грошові кошти, обмежені для використання, включають депозити або банківські рахунки, 
обмежені для використання в результаті наявності у Компанії зобов'язання використовувати ці 
кошти для фінансування тільки спеціально визначених цілей. Коли передбачається, що 
обмеження закінчиться протягом дванадцяти місяців після звітної дати, грошові кошти, обмежені 
для використання, класифікуються як оборотний актив; в іншому випадку, вони класифікуються 
як необоротний актив.

Строкові депозити

Строкові депозити включають в себе банківські депозити терміном від трьох місяців до року.
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 4.16Власний капітал

Статутний капітал відображається за номінальною вартістю у відповідності з зареєстрованим 
Статутом Компанії. 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) включає у себе результати поточного та 
попередніх періодів, розкритих у Звіті про сукупні доходи та Звіті про зміни у власному капіталі. 

Усі операції з власниками компанії відображаються окремо у Звіті про зміни у власному капіталі.

 4.17Нерозподілений прибуток

Згідно з українським законодавством Компанія може розподіляти всі свої прибутки, відображені 
в звітності відповідно до МСФЗ, як дивіденди або переводити їх у резерви, як визначено у статуті 
Компанії. Подальше використання переведених в резерви сум може мати юридичні обмеження, 
зазвичай переведені у резерви суми повинні використовуватися для цілей, визначених у момент 
здійснення переказу.  Дивіденди зазвичай оголошуються лише з поточних або накопичених 
прибутків, відображених у фінансовій звітності, підготовленої відповідно до МСФЗ, а не із сум, 
раніше переведених до складу резервів. Нерозподілений прибуток, представлений в даній 
фінансовій звітності материнської компанії, включає результат впливу деяких коригувань, 
зроблених для подання цієї фінансової звітності відповідно до МСФЗ, і не відображає суми 
доступних для акціонерів резервів, що підлягають розподілу.

 4.18Забезпечення та умовні зобов’язання 

Забезпечення визнаються, коли у Компанії 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 забезпечення, є найкращою 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 забезпечення 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 забезпечення, 
передбачається отримати від третьої сторони, така сума до отримання визнається як актив, якщо 
точно відомо, що відшкодування буде отримано, і його можна достовірно визначити.

Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов’язання розкриваються у 
примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, 
що втілюють економічні вигоди, є незначною. Умовні активи не визнаються у фінансовій 
звітності, але розкриваються у примітках в тому випадку, якщо існує достатня ймовірність 
надходження економічних вигод.

Гарантії 

Забезпечення на передбачувану вартість гарантійних зобов'язань, згідно з українським 
законодавством з продажу товарів, визнаються на дату продажу відповідної продукції за 
найкращою оцінкою, зробленою керівництвом щодо видатків, необхідних для врегулювання 
даного зобов'язання Компанії.
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 4.19Важливі припущення менеджменту та джерела невизначеності в оцінках

Важливі припущення у застосуванні облікових політик 

У процесі застосування облікової політики керівництво Компанії 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 фінансових інструментів щодо операцій з пов’язаними сторонами

Фінансові інструменти, які виникають в результаті операцій з пов’язаними сторонами, 
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 мають істотний ризик стати причиною 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.

(b) Відстрочені податкові активи

Відстрочені податкові активи з податку на прибуток пов’язані з виникненням або реалізацією 
тимчасових різниць. 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.

(c) Резерв під сумнівну заборгованість

Компанія на регулярній основі переглядає свою торговельну та іншу дебіторську заборгованість, 
аванси, видані постачальникам, і іншу дебіторську заборгованість для оцінки їх на предмет 
знецінення. Компанія використовує свій досвід у прийнятті суджень для оцінки суми збитку від 
знецінення у випадках, коли контрагент переживає фінансові труднощі.

(d) Забезпечення під гарантії

Забезпечення визнається відносно передбачуваних претензій за гарантіями на продані автомобілі 
протягом останніх 1-3 років залежно від терміну гарантії для конкретної марки і моделі 
автомобіля. Припущення, використані для розрахунку суми забезпечення під гарантії, 
ґрунтувалися на продажах автомобілів з гарантіями за поточний і попередні періоди і минулому 
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досвіді щодо рівня ремонтів усіх проданих автомобілів. У майбутньому збільшення суми 
забезпечення визнається як витрати на позики в разі застосування дисконтування.

Авторизація фінансової звітності

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, схвалена 14 квітня 2017 р.

д/н
д/н

© SMA 254809172016 р. 


