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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКАРПАТТЯ-АВТО"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Генеральний директор Сиволожський Дмитро Вячеславович

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

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

(дата)

26.04.2018

  за                   рік2017

І. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

05495458
вул. О. Блистіва,20, м. Ужгород, Закарпатська 
область, 88000, Україна

0312 660845, 660845

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

(дата)

26.04.2018

2. Річна інформація 
опублікована у

(дата)(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

Приватне акціонерне товариство

3. Річна інформація 
розміщена на 
сторінці

в мережі 
Інтернет

http://zakarpattya-avto.ukravto.ua

(адреса сторінки)

(дата)

26.04.2017

6. Електронна поштова адреса avtos@za.uz.ua
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Зміст

X1. Основні відомості про емітента
2. 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

10. 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 та забезпечення емітента

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. 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

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції

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

X6) 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:  34. Примітки:  В перелiку iнформацiї вiдсутнi iнформацiя Товариства про: 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності: лiцензiї на окремi види 
дiяльностi не одержувалися; 
3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб: пiдприємство не брало участi в 
створенi юридичних осiб; 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря: на пiдприємствi вiдсутня посада 
корпоративного секретаря; 
5. Iнформацiя про рейтингове агенство: послугами рейтингового агентства Товариство не 
користувалося, у зв`язку з тим, що вiдсутня державна частка, не має стратегiчного значення для 
економiки та безпеки держави, не займає монопольне становище;  
10. Iнформацiя про дивiденди: оскiльки згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв дивiденди не 
нараховувалися i не виплачувалися у зв`язку iз отриманими збитками за звiтний перiод; 
12.2 - iнформацiя про облiгацiї, у зв"язку з тим, що вони не випускались; 
12.3 - iнформацiя про iншi цiннi папери, у зв"язку з тим, що вони не випускались; 
12.4 - iнформацiя про похiднi цiннi папери, так як вони не випускались; 
12.5 - iнформацiя про викуп власних акцiй, оскiльки викуп власних акцiй не проводився; 
14.4 - iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї; 14.5 - 
iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї: Товариство не займається видами дiяльностi, 
що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi 
14.7 Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та 
14.8 Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість не зазначалась, оскільки такі рішення не приймались.
15. - Борговi цiннi папери у пiдприємства вiдсутнi. 

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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18. Товариство не здійснювало в звітному періоді випуск іпотечних облігацій. 
19-20. У звітному періоді Товариство не використовувало іпотечного покриття. 21. Товариство 
не 
здійснювало випуску іпотечних сертифікатів у звітному періоді. 
22. В Товариства відсутній реєстр іпотечних активів. 
23-27. Інформації про ФОН у звітному періоді не виникало. 
28. Відомості про аудиторський висновок - додаток не заповнюється акціонерними товариствами;
30. Річна фінансова звітність: оскільки вона подається за Міжнародними стандартами фінансової 
 звітності.
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта): Товариство не є поручителем 
(страховиком/гарантом).
33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будiвництва) -  облігації не випускались.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО"
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

-

-

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

26003522743

-

45.20

45.11

45.32

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв

Роздрiна торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв

Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами

4. Територія (область) Закарпатська

А01 662165

20.07.1993

15669750,00

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

   308. Середня кількість працівників (осіб)

10. Органи управління підприємства:   
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Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Українська автомобiльна 
корпорацiя"

03121566 вул. Велика Васильківська, 15/2, м. Київ, 
01004

97,12200000000

Фонд Державного майна 00032945 вул. Кутузова,18/9, м. Київ, 01601 0,00000000000

Органiзацiя орендарiв 
Закарпатського обласного 
орендного пiдприємства 
«Закарпаттяавтосервiс»

05495458 вул. Краснодонцiв, 20, м. Ужгород, 
Закарпатська область, 88000

0,00000000000

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

Органiзацiя орендарiв 0,00000000000

97,12200000000Усього:
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1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
V. Інформація про посадових осіб емітента

1978

15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ "Версаль-Україна" 
комерційний директор

9) опис:  Рішенням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЗАКАРПАТТЯ-АВТО", протокол від 07.07.2017 №07/07/2017-1 обрано Сиволожського Дмитра 
Вячеславовича на посаду Генерального директора Товариства з "11" липня 2017 року за 
основним місцем роботи з посадовим окладом відповідно до штатного розпису з 
випробувальним терміном 3 (три) місяці, за контрактом, на підставі поданої ним заяви. Посадова 
особа Сиволожський Дмитро Вячеславович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), 
призначена на посаду Генеральний директор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу до 11.07.2018. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: приймальник дільниці приймання автомобілів в 
ремонт служби сервісу, комерційний директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 0%
Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в 
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Вища Київськийдержавний торговельно-економічний 
університет за
спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація - економіст з 

Сиволожський Дмитро Вячеславович

Генеральний директор

фізична особа

1) посада*:

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

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

11.07.2017  до 11.07.2018 з випробувальним терміном 3 
місяці

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

1969

Шанта Тетяна Іванівна

Головний бухгалтер

фізична особа

1) посада*:

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

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
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18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Іноземне підприємство АІС-
Закарпаття, Головний бухгалтер

9) опис:  Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» 25 жовтня 2017 року. Призначення 
посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової Ради №25/10/2017-1 вiд 25 жовтня 
2017 року, на підставі поданої заяви, з 26 жовтня 2017 року. Посадова особа Шанта Тетяна 
Іванівна (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), призначена на посаду члена 
Дирекцiї – головного бухгалтера. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 
акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
призначено особу: без зазначення строку повноважень. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: бухгалтер філіалу, головний бухгалтер.
Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в 
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у 
персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 
Попередні посади: 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є 
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, 
незалежним директором.

Вища Вінницький державний технічний університет,
спеціальність: менеджмент організацій;

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

26.10.2017  без зазначення строку повноважень8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

1980

18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Заступник головного бухгалтера 
ПАТ "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО"

9) опис:  На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (протокол №26/01/2017-1 вiд 26 сiчня 2017 року) вiдбулись змiни складу 
посадових осiб емiтента:

Вища Ужгородський Національний Університет (2002) 
спеіальність: облік і аудит

Андрик Жанна Степанівна

Головний бухгалтер

фізична особа

1) посада*:

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

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

30.01.2017  безстроково з випробувальним терміном 3 
місяці

8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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Призначено:
Члена Дирекцiї – головного бухгалтера Андрик Жанну Степанiвну (паспорт серiя ВО, № 309058, 
виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 24 червня 1997 року) з 30 
сiчня 2017 р. за основним мiсцем роботи з посадовим окладом вiдповiдно до штатного розспису з 
випробувальним термiном 3 (три) мiсяцi, на пiдставi поданої нею заяви, за контрактом, без 
зазначення строку повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр 
пакету акцiй, що належить: 0 акцiй. Протягом своєї дiяльностi займала наступнi посади: 
заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.
Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в 
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 18
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової Ради №25/10/2017-1 вiд 
25 жовтня 2017 року, на підставі поданої заяви, 25 жовтня 2017 року.
Посадова особа Андрик Жанна Степанiвна , яка займала посаду члена Дирекцiї – головного 
бухгалтера, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 мiсяцiв 29 днiв.

1978

13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: заступник головного бухгалтера 
ПАТ "Закарпаття-Авто"

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. . 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Загальний стаж роботи (років) - 13 Попередні посади: заступник головного бухгалтера ПАТ 
"Закарпаття-Авто" На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (протокол № 29/07/2016-1 вiд 29 липня 2016 року) 
вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента: - призначено в.о. Члена Дирекцiї – головного 
бухгалтера Тiльняк Вiкторiю Степанiвну, (паспорт серiя ВР № 280150, виданий Ужгородським 
МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 23 березня 2007 року) з 01 серпня 2016 року, на 
пiдставi поданої нею заяви, без зазначення строку повноважень. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Розмiр пакету акцiй, що належить: 0 акцiй. Протягом останнiх п’яти рокiв 

вища Львівський інститут банківської справи

Тільняк Вікторія Степанівна

Головний бухгалтер

фізична особа

1) посада*:

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

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

01.08.2016  без зазначення строку повноважень8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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займала наступнi посади: заступник головного бухгалтера, бухгалтер. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (протокол №26/01/2017-1 вiд 26 сiчня 
2017 року) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
Звiльнено:
Члена Дирекцiї – в.о. головного бухгалтера Тiльняк Вiкторiю Степанiвну (паспорт серiя ВР, № 
280150, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 21 березня 2007 
року) 26 сiчня 2017 р. увiльнено вiд виконання обов'язкiв. Строк повноважень склав 5 мiсяцiв 26 
днiв. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

1957

41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПАТ "Закарпаття-АВТО", 
Генеральний директор (до 27.10.2010 року). 

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, 
контрактом та Положенням "Про Дирекцію Товариства". Повноваження Генерального 
директора: 1. Здійснювати управління поточною діяльністю Товариства відповідно до наданих 
Дирекцією повноважень та несе персональну відповідальність за виконання покладених завдань. 
2. Без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Дирекції, в тому числі 
представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, надавати накази та 
давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, має право 
підпису фінансово-господарських документів та договорів в межах своєї компетенції. 3. 
Вирішувати всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших 
органів Товариства. 4. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, 
необхідну для виконання своїх функцій. 5. В межах визначених повноважень самостійно та у 
складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства. 6. Вносити пропозиції, 
брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Дирекції 
Товариства. 7. Ініціювати скликання засідання Дирекції Товариства. 8. Вимагати скликання 
позачергового засідання Наглядової ради Товариства. 9. Отримувати справедливу винагороду за 
виконання функцій Генерального директора. Обов'язки Генерального директора: 1. 
Організовувати роботу Дирекції; 2. Скликати засідання, визначати їх порядок денний та 
головувати на них; 3. Забезпечувати ведення та зберігання протоколів засідань Дирекції; 4. 
Приймати рішення з питань, які передані йому Дирекцією на особистий розгляд; підписувати 
фінансово-господарські документи, правочини та інші документи у разі надання йому таких 
повноважень Дирекцією Товариства. Генеральний директор зобов'язаний: 1. Діяти в інтересах 
Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти 

Вища. Ужгородський державний унiверситет(1983); 
спецiальнiсть : фiнанси та кредит

Шпонтак Йосип Йосипович

Генеральний директор

фізична особа

1) посада*:

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

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

27.07.2012  до 29.12.2017 року8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну 
обережність; 2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом 
Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; 3. Виконувати рішення прийняті 
Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4. Особисто брати участь у 
чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Дирекції. Завчасно 
повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів із зазначенням причини; 5. 
Брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; 6. Дотримуватися встановлених правил та 
процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 
7. Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки 
та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та 
внутрішню інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій Генерального 
директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх 
інтересах або в інтересах третіх осіб; 8. Контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів 
до засідання Дирекції; 9. Завчасно готуватися до засідання Дирекції, зокрема, знайомитися з 
підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі 
необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 10. Своєчасно надавати Наглядовій раді, 
ревізійному органу повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. 
Розмір виплаченої винагороди за звітний рік  згідно з контрактом. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи становить 28 років. Попередніми 
посадами, що обіймав протягом останніх п'яти років були: Заступник Генерального директора з 
сервісу та продажу запасних частин, начальник сервісного цеху головного підприємства. Посади 
на будь-якому іншому підприємстві не обіймає.
"ЗАКАРПАТТЯ-АВТО", протокол від 07.07.2017 №07/07/2017-1 припинено повноваження 
(звільнено) Генерального директора Товариства Шпонтака Йосипа Йосиповича "10" липня 2017 
року за угодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України) згідно поданої ним заяви.
Посадова особа Шпонтак Йосип Йосипович (паспорт: серія ВО номер 348751 виданий 27.11.1997 
р. Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області), яка займала посаду Генеральний 
директор, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки 11 місяців 14 днів

1958

40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Голова Правління ПАТ 
"Українська автомобільна корпорація"

Вища.Нацiональна академiя державного управлiння при 
Президентовi України (2006), спецiальнiсть: управлiння 
суспiльним розвитком.Київський полiтехнiчний iнститут 

Козiс Олександр Миколайович

Голова Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

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

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

05.04.2017  три роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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9) опис:   Обраний на посаду Голови Наглядової ради на підставі рішення Наглядової Ради 
Товариства (Протокол № 05/04/2017 від 05.04.2017 року). Повноваження та обов'язки особи 
визначені Статутом Товариства, Положенням "Про Наглядову Раду Товариства". Голова 
Наглядової ради у складі Наглядової ради має повноваження: 1. Здійснювати захист прав 
акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та ЗУ "Про акціонерні 
товариства", контролювати та регулювати діяльність виконавчого органу Товариства. 2. 
Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для 
виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також 
копії документів дочірніх підприємств Товариства. 3. Вимагати скликання позачергового 
засідання Наглядової ради Товариства. 4. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення 
Наглядової ради Товариства. 5. Вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства. Обов'язки Голови Наглядової ради: 1) організувати роботу Наглядової ради; 2) 
скликати засідання Наглядової ради та голосувати на них; 3) відкривати Загальні збори; 4) 
головувати на Загальних зборах, у разі надання Наглядовою радою таких повноважень; 5) 
підписувати від імені Товариства трудовий контракт з кожним членом виконавчого органу, у разі 
надання Наглядовою радою таких повноважень. Голова наглядової ради зобов'язний: 1) діяти в 
інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок 
діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та 
належну обережність. 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, 
Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства. 3) 
виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства. 
4) особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість 
участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності. 5) дотримуватися 
встановлених правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є 
заінтересованість ( конфлікт інтересів). 6) дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, 
пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не 
розголошувати конфіденційну та внутрішню інформацію, яка стала відомою у зв'язку із 
виконанням функцій голови Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, 
а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Протягом звітного 
періоду винагороди не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Загальний стаж роботи становить 40 років. Попередніми посадами, що обіймав протягом 
п'яти останніх років були: Голова Правління ПАТ "Українська автомобільна корпорація". 
Обіймає посаду Голови Правління ПРАТ "Українська автомобільна корпорація", що знаходиться 
за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська,15/2. Представник акціонера АТ "Українська 
автомобільна корпорація".

1950

43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Генеральний директор ПАТ 

Вища. Рівненський інститут інженерів водного господарства

Корольчук Юрій Степанович

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

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

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:
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"ВОЛИНЬ-АВТО"

9) опис:  Зміни на цій посаді протягом звітного року відбувались на підставі рішення Загальних 
зборів акціонерів від 04 квітня 2017 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені 
Статутом Товариства, Положенням "Про Наглядову Раду Товариства". Член Наглядової ради у 
складі Наглядової ради має повноваження: 1. Здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в 
межах компетенції, визначеної Статутом та ЗУ "Про акціонерні товариства", контролювати та 
регулювати діяльність виконавчого органу Товариства. 2. Отримувати повну, достовірну та 
своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із 
документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств 
Товариства. 3. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства. 4. 
Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. 5. Вимагати 
скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Обов'язки члена Наглядової 
ради: 1. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх 
повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявити 
сумлінність, обачливість та належну обережність; 2. керуватися у своїй діяльності чинним 
законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми 
документами Товариства; 3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та 
Наглядовою радою Товариства; 4. особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради. Завчасно 
повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини 
відсутності; 5. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинів, у 
вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6. дотримуватися всіх встановлених у 
Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим 
доступом. Не розголошувати конфіденційну та внутрішню інформацію, яка стала відомою у 
зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої 
інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; Протягом 
звітного періоду винагороди не отримував, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Загальний стаж роботи 42 роки. Попередніми посадами, що обіймав протягом 
п'яти останніх років були: Генеральний директор ПАТ "ВОЛИНЬ-АВТО" Обіймає посаду 
Генерального директора ПРАТ "ВОЛИНЬ-АВТО", що знаходиться за адресою м. Луцьк, вул. 
Рівненська,145. Є незалежним директором
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акціонерів 04.04.2017 р. 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів 
акціонерів Товариства (Протокол від 04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової 
Ради Товариства. Посадова особа Корольчук Юрій Степанович (не надана згода фізичної особи 
на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член Наглядової ради, припиняє свої 
повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

01.05.2016   до наступних річних зборів Товариства8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

1970

Прилуцька Валентина Іванівна

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

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

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
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7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав:  начальник відділу організації 
праці і заробітної плати ПАТ "Українська автомобільна корпорація"

9) опис:  Зміни на цій посаді протягом звітного року відбулись на підставі рішення Загальних 
зборів акціонерів 04 квітня 2017 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені 
Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову Раду Товариства". Член Наглядової ради у 
складі Наглядової ради має повноваження: 1. здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в 
межах компетенції, визначеної Статутом та ЗУ "Про акціонерні товариства", контролювати та 
регулювати діяльність виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовірну та 
своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функції. Знайомитися із 
документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств 
Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства. 4. 
вимагати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати 
скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Обов'язки члена Наглядової 
ради: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх 
повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти 
сумліність, обачливість та належну обережність; 2) керуватися у своїй діяльності чинним 
законодавством України, Статутом Товариства, цим положенням, іншими внутрішніми 
документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та 
Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради. 5) 
дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, 
у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у 
Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим 
доступом. Не розголошувати конфіденційну та внутрішню інформацію, яка стала відомою у 
зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої 
інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Протягом 
звітного періоду винагороди не отримувала, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Загальний стаж роботи 24 роки. Попередніми посадами, що обіймалапротягом 
п'яти останніх років були: економіст з фінансової роботи, начальник відділу організації праці і 
заробітної плати. Обіймає посаду начальника відділу організації праці і заробітної плати ПРАТ 
"Українська автомобільна корпорація", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика 
Васильківська,15/2. Є незалежним директором.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акціонерів 04.04.2017 р. 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів 
акціонерів Товариства (Протокол від 04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової 
Ради Товариства. Посадова особа Прилуцька Валентина Іванівна (не надана згода фізичної особи 
на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член Наглядової ради, припиняє свої 
повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Вища. Київський Державний Педагогічний Інститут 
іноземних мов

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

01.05.2016  до наступних річних зборів Товариства8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

Сенюта Iгор Васильович

член Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
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7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав:  АТ «Українська автомобiльна 
корпорацiя», начальник вiддiлу майнових прав 

9) опис:  Зміни на цій посаді протягом звітного року відбулись на підставі рішення Загальних 
зборів акціонерів від 04 квітня 2017 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені 
Статутом Товариства, Положенням "Про Наглядову Раду Товариства". Член Наглядової ради у 
складі Наглядової ради має повноваження: 1. Здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в 
межах компетенції, визначеної Статутом та ЗУ "Про акціонерні товариства", контролювати та 
регулювати діяльність виконавчого органу Товариства. 2. Отримувати повну, достовірну та 
своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із 
документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств 
Товариства. 3. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства. 4. 
Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. 5. Вимагати 
скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Обов'язки члена Наглядової 
ради: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх 
повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявити 
сумлінність, обачливість та належну обережність; 2) керуватися у своїй діяльності чинним 
законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми 
документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та 
Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради. Завчасно 
повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини 
відсутності; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинів, у 
вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у 
Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим 
доступом. Не розголошувати конфіденційну та внутрішню інформацію, яка стала відомою у 
зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої 
інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; Протягом 
звітного періоду винагороди не отримував, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Загальний стаж роботи 14 років. Попередніми посадами, що обіймав протягом 
п'яти останніх років були: начальник департаменту майнових відносин ПАТ "Українська 
автомобільна корпорація". Обіймає посаду начальника департаменту майнових відносин ПРАТ 
"Українська автомобільна корпорація", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика 
Васильківська,15/2. Представник акціонера АТ "Українська автомобільна корпорація".
ішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акціонерів 04.04.2017 р. 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів 
акціонерів Товариства (Протокол від 04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової 
Ради Товариства. Посадова особа Сенюта Ігор Васильович (не надана згода фізичної особи на 
розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член Наглядової ради, припиняє свої 
повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Вища. Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Шевченка 
(2006), спецiальнiсть: правознавство

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

04.04.2017  три роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 04.04.2017 р. Обрання посадової 
особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 
04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Сенюту Ігоря 
Васильовича (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 
Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: Начальник департаменту майнових відносин. Розмір пакету акцій емітента, які 
належать цій особі: 0 акцій. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».

1977

19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав:  АТ «Українська автомобiльна 
корпорацiя», заступник Голови Правлiння iз стратегiчного планування та розвитку

9) опис:  міни на цій посаді протягом звітного року відбулись на підставі рішення Загальних 
зборів акціонерів від 04 квітня 2017 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені 
Статутом Товариства, Положенням "Про Наглядову Раду Товариства". Член Наглядової ради у 
складі Наглядової ради має повноваження: 1. здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в 
межах компетенції, визначеної Статутом та ЗУ "Про акціонерні товариства", контролювати та 
регулювати діяльність виконавчого органу Товариства. 2.отримувати повну, достовірну та 
своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із 
документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств 
Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 4. 
надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати 
скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Обов'язки члена Наглядової 
ради: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх 
повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти 
сумлінність, обачливість та належну обережність; 2) керуватися у своїй діяльності чинним 
законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми 
документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та 
Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради. Завчасно 
повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини 
відсутності; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинів, у 
вчиненні яких є заінтересованість ( конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у 
Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим 
доступом. Не розголошувати конфіденційну та внутрішню інформацію, яка стала відомою у 
зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої 

Вища. Сумський державний аграрний унiверситет (1999); 
спецiальнiсть: менеджмент органiзацiй

Бей Наталiя Олександрiвна

член Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

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

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

04.04.2017  три роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; Протягом 
звітного періоду винагороди не отримувала, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Загальний стаж роботи 19 років. Попередніми посадами, що обіймала протягом 
п'яти останніх років були: заступник Голови Правління з фінансових питань та маркетингових 
комунікацій ПАТ "Українська автомобільна корпорація". Обіймає посаду заступника Голови 
Правління з фінансових питань та маркетингових комунікацій ПРАТ "Українська автомобільна 
корпорація", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська,15/2. Представник 
акціонера АТ "Українська автомобільна корпорація".
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акціонерів 04.04.2017 р. 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів 
акціонерів Товариства (Протокол від 04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової 
Ради Товариства. Посадова особа Бей Наталія Олександрiвна (не надана згода фізичної особи на 
розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член Наглядової ради, припиняє свої 
повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 04.04.2017 р. Обрання посадової 
особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 
04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Бей Наталію 
Олександрівну (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на 
посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який обрано особу: на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: Заступник Голови Правління з фінансових питань і маркетингових 
комунікацій. Розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Представник 
акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».

1967

29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Начальник управлiння 
претензiйно-позовної дiяльностi ПАТ «Українська страхова компанiя «Гарант-Авто»

9) опис:  Змін на цій посаді протягом звітного року не відбувалось. Обраний на посаду на 
підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17 квітня 2015 року. Голова Ревізійної комісії у 
складі Ревізійної комісії має повноваження: 1. здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і 
в межах компетенції, визначеної Статутом та ЗУ "Про акціонерні товариства", Положенням "Про 
Ревізійну комісію Товариства", контролювати та регулювати діяльність виконавчого органу 
Товариства; 2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, 

вища, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса 
Шевченка, рiк закiнчення – 1993, спецiальнiсть – 
«правознавство»

Iскра Iгор Iванович

Голова Ревiзiйної комiсiї

фізична особа

1) посада*:

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

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

17.04.2015  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх 
копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 4. вносити пропозиції до 
порядку денного Загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових Загальних 
зборів акціонерів; 5. брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених 
Положенням про ревізійну комісію та чинним законодавством України. Обов'язки голови 
Ревізійної комісії: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати 
своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти 
сумлінність, обачливість та належну обережність; 2) керуватися у своїй діяльності чинним 
законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами 
Товариства; 3) перевіряти фінансово-господарську діяльність Товариства; 4) головувати на 
засіданнях Ревізійної комісії; 5) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та 
Наглядовою радою Товариства; 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, 
пов'язаних із режимом обігу, безпеки, та збереження інформації з обмеженим доступом. Не 
розголошувати конфіденційну та внутрішню інформацію, яка стала відомою у зв'язку із 
виконанням функцій голови Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, 
а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати 
Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та 
фінансовий стан Товариства. Протягом звітного року винагороди не отримувала, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи становить 29 рік. 
Попередніми посадами, що обіймав протягом п'яти останніх років були: співробітник органів 
прокуратури Львівської та Дніпропетровської областей, співробітник органів Генеральної 
прокуратури України, начальник юридичного управління, начальник управління претензійно-
позовної діяльності ПАТ "УСК"Гарант-АВТО". Обіймає посаду начальник Департаменту 
контролінгу ПРАТ "Українська автомобільна корпорація", що знаходиться за адресою: м. Київ, 
вул. Велика Васильківська,15/2

1954

46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: АТ "Українська автомобiльна 
корпорацiя", Головний бухгалтерЗаступник Головного бухгалтера АТ «Українська автомобiльна 
корпорацiя»;

9) опис:  Змін на цій посаді протягом звітного року не відбулись. Обрана на посаду на підставі 
рішення Загальних зборів акціонерів від 17 квітня 2015 року. Член Ревізійної комісії у складі 
Ревізійної комісії має повноваження: 1. котролювати фінансово-господарську діяльність 
Товариства, здійснювати спеціальні та річні перевірки фінансово-господарської діяльності 
Товариства за результатами фінансового року, в тому числі його філій та представництв; 2. 
отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для 

вища, Київський торгово-економiчний iнститут, рiк 
закiнчення - 1981, спецiальнiсть – «товарознавство»;

Вертiйова Антонiна Дмитрiвна

член Ревiзiйної комiсiї

фізична особа

1) посада*:

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

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

17.04.2015  3 роки 8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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належного виконання покладених на нього функцій, протягом 3-х днів з дати подання письмової 
вимоги про надання такої інформації та документації; 3. отримувати усні та письмові пояснення 
від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції 
ревізійного органу Товариства, під час проведення перевірок; 4. оглядати приміщення, де 
зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; 5. 
ініціювати проведення засідання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення 
позачергового засідання Наглядової ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням 
загрози, брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; 6. 
вносити пропозиції щодо виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у 
фінансово-господарській діяльності Товариства; 7. у разі необхідності та у межах затвердженого 
Загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних 
консультантів, експертів, аудиторів. 8. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів 
акціонерів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, бути присутнім на 
Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом 
дорадчого голосу, ініціювати проведення та брати участь у засіданнях Наглядової ради та 
виконавчого органу у випадках, вирішення питань, пов"язаних із виникненням загрози суттєвим 
інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. 
Обов'язки члена Ревізійної комісії: 1) брати участь у Загальних зборах акціонерів, перевірках та 
засіданнях Ревізійної комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах 
акціонерів, перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причин відсутності; 2) 
дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та 
збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та внутрішню 
інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, 
які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в 
інтересах третіх осіб; 3) своєчасно надавати Ревізійній комісії, виконавчому органу, Наглядовій 
рад, загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан 
Товариства. 4) належно виконувати покладені на нього обов'язки. Протягом звітного періоду 
винагороди не отримувала, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Загальний стаж роботи становить 46 роки. Попередніми посадами, що обіймала протягом п'яти 
останніх років були: Член Правління - головний бухгалтер ПАТ "Українська автомобільна 
корпорація". Обіймає посаду Директор центру підвищення кваліфікації за напрямом 
бухгалтерського обліку ПРАТ "Українська автомобільна корпорація", що знаходиться за 
адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська,15/2.

* 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.
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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

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

2 4 5 6 7 8 91 3

Шанта Тетяна Іванівна

0 0,00000000000 0 0 0 0Головний бухгалтер фізична особа

Андрик Жанна 
Степанівна

0 0,00000000000 0 0 0 0Головний бухгалтер фізична особа

Сиволожський Дмитро 
Вячеславович

0 0,00000000000 0 0 0 0Генеральний директор фізична особа

Мазур Анатолiй 
Васильович

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Дирекцiї – 
головний бухгалтер

фізична особа
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2 4 5 6 7 8 91 3

Тільняк Вікторія 
Степанівна

0 0,00000000000 0 0 0 0Головний бухгалтер фізична особа

Корольчук Юрій 
Степанович

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Наглядової ради фізична особа

Прилуцька Валентина 
Іванівна

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Наглядової ради фізична особа

Iскра Iгор Iванович

0 0,00000000000 0 0 0 0Голова Ревiзiйної 
комiсiї

фізична особа

Шпонтак Йосип 
Йосипович

0 0,00000000000 0 0 0 0Генеральний директор фізична особа

© SMA 054954582017 р. 



2 4 5 6 7 8 91 3

Сенюта Iгор Васильович

0 0,00000000000 0 0 0 0член Наглядової ради фізична особа

Вертiйова Антонiна 
Дмитрiвна

0 0,00000000000 0 0 0 0член Ревiзiйної комiсiї фізична особа

Бей Наталiя 
Олександрiвна

0 0,00000000000 0 0 0 0член Наглядової ради фізична особа

Козiс Олександр 
Миколайович

0 0,00000000000 0 0 0 0Голова Наглядової ради фізична особа

Усього: 0 0,00000000000 0 0 0 0
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 

код 
юридично

ї особи

Місцезнаходження Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)
Кількість за видами акцій

Приватне акцiонерне 
товариство "Українська 
автомобiльна корпорацiя"

03121566 вул.Велика Васильківська, 
15/2, м. Київ, 01004

202917 97,122 202917 0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за видами акцій

202917 97,122 202917 0Усього:
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів

04.04.2017
99,95

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Порядок денний загальних зборiв 04.04.2017 р.:  Кворум зборів: 99,95% до загальної 
 кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. 1.Обрання членів 

лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 2.Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 3.Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 4.Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту.
 6.Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
 7.Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 

рік.
 8.Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності 

Товариства у 2016 році.
 9.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 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.
Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціонерів не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: З питань порядку денного № 1-13 та № 15 рішення 
«за» прийнято 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу, з питання № 14 до складу Наглядової Ради обрано Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюту І.В..

X
чергові позачергові
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Публiчне акцiонерне товариство "Брокбiзнесбанк"

19357489
пр. Перемоги, 41, м. Київ, 03057, Україна

044 2062922
044 2062922

АВ 470656

12.06.2009

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

Публічне акціонерне товариство

Опис: Мiж ПАТ "Закарпаття-Авто" та ПАТ "Брокбiзнесбанк" укладено договiр № 26052010-
ДГ/12 вiд 26.05.2010 року про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних акцiй, що 
дематерiалiзується.

депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
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Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй 
України"

30370711
вул. Б. Грiнченка, 3, м. Київ, 01001, Україна

044 2791074
044 2791249

АВ 189650

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

Публічне акціонерне товариство

Опис: Мiж ПАТ "Закарпаття-Авто" та ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" укладено 
договiр №ОВ-1864 вiд 13.11.2013 року про обслуговування емiсiї цiнних паперiв

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна 
дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
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Товариство з обмеженою відповідальністю "ІФ-аудит"

22196268
вул. Панаса Мирного,8, м. Iвано-Франкiвськ, Iвано-
Франкiвська область, 76019, Україна

-
-

001422

26.01.2001

АПУ

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: Вiдповiдно до договору, укладеного мiж ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" та ТзОВ "ІФ-
аудит" , дана аудиторська фiрма провела аудиторську перевiрку дiяльностi нашого Товариства за 
перiод з 01 сiчня 2017  року по 31 грудня 2017 року.

аудиторськi послуги
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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
04.09.2012 167/1/12 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку
75,00 15669750,00208930 100

Опис: Протягом звiтного року лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не вiдбувалось, цiннi папери Товариством не випускались. Викуп власних акцiй 
емiтентом не проводився.

UA4000069645UA4000069645 Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарна
 іменна
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XI. Опис бізнесу

Iсторiя розвитку ПРАТ "Закарпаття-АВТО" розпочалась у 1964 роцi зi створення Ужгородської станцiї 
технiчного обслуговування, при якiй працював пункт прокату автомобiлiв. Розвиток сервiсного 
обслуговування продовжився з створенням в 1969р. виробничого спецiалiзованого управлiння 
"Укравтотехобслуговування", в яке ввiйшли всi сервiснi пiдприємства областi. В 1975 р. на базi окремих 
станцiй технiчного обслуговування було створено Закарпатське обласне виробниче об'єднання 
"Закарпаттяавтотехобслуговування" в складi трьох автосервiсних пiдприємств - Ужгородської, 
Береговської та В.Бистрянської СТО.Важливу роль у розвитку товариства вiдiграло прийняття в 
експлуатацiю в 1977р. Ужгородської СТО потужнiстю 25 машино-постiв з автосалоном, вiдкритим 
майданчиком для зберiгання товарних автомобiлiв, магазином, автозаправочною станцiєю. Тобто, 
починаючи з 1977 року i по теперiшнiй час ВАТ "Закарпаття-АВТО" працює на ринку торгiвлi 
автомобiлями, запасними частинами та надання сервiсних послуг. В 1983 р. пiсля реконструкцiї введена в 
дiю Чинадiївська СТО ( 10 машино-постiв) з магазином .В 1986 р. закiнчено будiвництво Хустської СТО 
потужнiстю 10 машино-постiв з магазином. У 1993 роцi пiсля завершення етапу трансформацiї форми 
власностi, на базi обласного об"єднання утворилося ВАТ "Закарпаттяавтосервiс" вiдповiдно до наказу 
Регiонального ФДМУ по Закарпатськiй областi №П-429. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ 
"Закарпаттяавтосервiс" у 2003 роцi було перейменовано у ВАТ "Закарпаття-АВТО". Згiдно рiшення 
загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.03.2010р. ВАТ "Закарпаття-АВТО " перейменовано у Публiчне 
акцiонерне товариство "Закарпаття-АВТО" у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до Закону України 
"Про акцiонернi товариства". Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ 
"Закарпаття-Авто" перейменовано у ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" 
у зувязку із зміною типу товариства.

ПРАТ "Закарпаття-АВТО" складається з таких структурних пiдроздiлiв : Головне пiдприємство: -вiддiл 
технiчного обслуговування та ремонту транспортних засобiв, - вiддiл торгiвлi запасними частинами, 
матерiалами та аксесуарами, - вiддiл торгiвлi автомобiлями, -iнженерна служба, -бухгалтерiя,  -вiддiл 
гарантiї. Головне пiдприємство ПРАТ "Закарпаття -АВТО" знаходиться за адресою: м.Ужгород, вул..О. 
Блистіва,20. ПРАТ "Закарпаття -АВТО" включає 1 фiлiю : фiлiя "Хуст-АВТО", мiсцезнаходження: 
Закарпатська область ,м.Хуст, вул.I.Франка,203. Рiшенням  Наглядової Ради ПАТ «Закарпаття-АВТО» 
(протокол № 16/09/2014-1 вiд 16.09.2014) з метою оптимiзацiї структури та зменшення адмiнiстративних 
витрат лiквiдовано (припинено) фiлiю «Верхнiй Бистрий-АВТО» ПАТ «Закарпаття-АВТО»  
(мiсцезнаходження: 90025, Закарпатська область, Мiжгiрський район, с. Верхнiй Бистрий, вул. Зарiчна,49, 
iдентифiкацiйний код: 34418091), яка виконувала такi функцiї: технiчне обслуговування та ремонт 
автомобiлiв, роздрiбна торгiвля автомобiлями.Рiшенням  Наглядової Ради ПАТ «Закарпаття-АВТО» 
(протокол № 25/09/2014-1 вiд 25.09.2014) з метою оптимiзацiї структури та зменшення адмiнiстративних 
витрат лiквiдовано (припинено) фiлiю «Чинадiйово-АВТО» ПАТ «Закарпаття-АВТО»  
(мiсцезнаходження: 89643, Закарпатська область, Мукачiвський район, смт. Чинадiйово, вул. 
Волошина,51, iдентифiкацiйний код: 34489445), яка виконувала такi функцiї: технiчне обслуговування та 
ремонт автомобiлiв, роздрiбна торгiвля автомобiлями.ПАТ "Закарпаття-АВТО"  надає послуги з ремонту 
та технiчного обслуговування автомобiлiв, також здiйснє торгiвлю запасними частинами та автомобiлями. 
На даний час ПАТ "Закарпаття-АВТО" є офiцiйним дилером в областi Української автомобiльної 
Корпорацiї "УкрАВТО" та Запорiзького автомобiлебудiвного заводу. Перспективи розвитку - збiльшення 
рiчних обсягiв реалiзацiї послуг по ТО та ремонту ТЗ, запчастин та автомобiлiв в середньому на 20-30% , 
оновлення матерiально-технiчної бази, реконструкцiя сервiсної зони, вiдкриття виставкових майданчикiв 
з продажу автомобiлiв в областi. Представництв ПАТ "Закарпаття-АВТО" не має.

Важливі події розвитку

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Інформація про організаційну структуру емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу склала 30 осiб.

Інформація про чисельність працівників

ПРАТ "Закарпаття-АВТО" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

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

Спiльна дiяльнiсть не проводиться.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами
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Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

Товариство використовує Робочий План рахункiв iз значною деталiзацiєю позицiй аналiтичного облiку зi 
збереженням номерiв рахункiв та субрахункiв дiючого Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, 
капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого наказом 
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 року №291.На протязi 20175 року товариство вело 
бухгалтерський облiк згiдно з наказом ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" №3 вiд 17 сiчня 2017 року "Про 
облiкову полiтику  Приватного акцiонерного товариства "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" на 2014 
р.".Бухгалтерський облiк у товариствi ведеться бухгалтерською службою iз застосуванням журнально-
ордерної форми облiку iз використанням окремих елементiв комп'ютерної форми облiку на базi програми 
"1С: Пiдприємство 7.7.". Бухгалтерський облiк в товариствi ведеться з дотриманням вимог Закону 
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року №996-ХIV (з 
наступними змiнами i доповненнями) та Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 
При веденнi бухгалтерського облiку та пiдготовцi фiнансових звiтiв товариство дотримується принципiв 
автономностi, безперервної дiяльностi, перiодичностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi, нарахування 
та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi, превалювання змiсту 
над формою, єдиного грошового вимiрника. Товариство веде бухгалтерський облiк згiдно з обраною 
облiковою полiтикою, принципи якої залишались незмiнними протягом перiоду, що 
перевiрявся.Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" 
вiд 16 липня 1999 року №996-ХIV для пiдтвердження правильностi та достовiрностi бухгалтерського 
облiку та фiнансової звiтностi на пiдставi Наказу № 63 вiд 22 вересня 2015 року проведено 
iнвентаризацiю майна та зобов'язань пiдприємства.Облiк основних засобiв товариство здiйснює 
вiдповiдно до вимог МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби», який являеться мiжнародним стандартом, що 
регулює порядок облiку основних засобiв. Першопочаткове визнання обєктiв основних засобiв 
здiйснюється по його собiвартостi. Нарахування амортизацiї основних засобiв нараховується щомiсячно 
прямолiнiйним методом напротязi строку корисного використання основних засобiв до досягнення 
лiквiдацiйної вартостi. Строки корисного використання складають вiд 2 до 80 рокiв. Облiк 
нематерiальних активiв здiйснюється згiдно до вимог МСФЗ (IAS) 38 "Нематерiальнi активи". 
Першопочатковою оцiнкою нематерiальних активiв є їх собiвартiсть. Амортизацiї пiдлягають тiльки тi 
нематерiальнi активи, що мають обмежений термiн корисного використання. Для нарахування 
амортизацiї використовується прямолiнiйний метод. Нарахування амортизацiї проводиться 
щомiсячно.Облiк запасiв здiйснюється згiдно до вимог МСФЗ (IAS) 2 "Запаси". Першопочатковою 
оцiнкою запасiв являється їх собiвартiсть. В балансi запаси вiдображаються по наименьшiй iз двух 
величин: собiвартостi або чистiй реалiзацiйнiй вартостi.

Основним видом дiяльностi ПРАТ "Закарпаття АВТО" є органiзацiя та здiйснення роздрiбної торгiвлi 
 автомобiлями, ремонт та технiчне обслуговування автомобiлiв, статистичний код за КВЕД -45.20 

 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв;-45.11  Торгiвля автомобiлями та 
  легковими автотранспортними засобами;-45.19  Торгiвля iншими автотранспортними засобами;-45.32  

 Роздрiна торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв;-49.41  Вантажний автомобiльний 
 транспорт Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту;-52.21  Допомiжне обслуговування 

наземного транспорту.Управлiння та контроль за дiяльнiстю товариства здiйснюють: - Загальнi збори 
акцiонерiв - вищий орган управлiння; - Наглядова Рада товариства на чолi з головою Наглядової Ради; - 
Генеральний директор товариства; - Ревiзiйна комiсiя Товариства. Основнi види послуг, якi надає ПРАТ 
"Закарпаття-АВТО" є технiчне обслуговування та ремонт транспортних засобiв, торгiвля запасним 
частинами до автомобiлiв, торгiвля автомобiлями. Всi цi види послуг є перспективними: з кожним роком 
завдяки рекламним заходам iснує попит на автомобiлi, вiдповiдно парк автомобiлiв у Закарпатськiй 
областi збiльшується. Важливе мiсце в дiяльностi пiдприємства займає продаж автомобiлiв. Товариство 
вiд сезонних змiн незалежне. Основним ринком збуту є Закарпатська область, основнi клiєнти - населення 
та пiдприємства Закарпаття. Канали збуту товарiв та послуг через СТО, магазин, автосалон, субдилерiв. 
Методи продаж - оптова та роздрiбна торгiвля запасними частинами, паливно-мастильними матерiалами, 
аксесуарами. В основному, постачальниками запасних частин, паливно-мастильних матерiалiв, 
аксесуарiв, автомобiлiв являються пiдприємства Корпорацiї УкрАВТО, > 10% "АФ ЗIП-Авто ", Сi Ей 
Автомотiв".Товари доступнi, цiни коливаються в межах iнфляцiї.  В останнi роки законодавство України 
захищaло вiтчизняного виробника. Виробленi в Українi автомобiлi конкурували з iмпортними, маючи 
переваги: доступнi цiни та можливiсть пiдприємств галузi реалiзовувати авто в кредит що давалдо 
можливiсть збiльшувати об'єми реалiзацiї автомобiлiв та послуг з їх обслуговування. В свою чергу, це 

Опис обраної облікової політики

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
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давало можливiсть вийти на прибутковi показники в дiяльностi пiдприємств галузi. Пiсля вступу України 
до СОТ, настанням змiн в економiчних умовах, падiнням платiжоспроможностi населення, ефективнiсть 
дiяльностi вiтчизняної автомобiльної галузi знизилася. В своїй дiяльностi Товариство використовує 
мережу сервiсних центрiв, автосалонiв i торгових майданчикiв з продажу автомобiлiв з використанням 
власних об'єктiв нерухомостi i виробничих потужностей. Основним джерелом постачання товарiв i 
матерiалiв визначено АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" та пов'язанi вистриб'юторськi компанiї, 
що дозволяє впроваджувати узгоджену та сталу цiнову полiтику з сусiднiми регiонами, застосовувати 
единi технологiї, рекомендоване сучасне обладнання, зокрема - дiагностичне, та сертифiкованi програмнi 
продукти. Законодавчо встановлено, що пiдприємницька дiяльнiсть є ризиковою, тобто дiї учасникiв 
пiдприємництва в умовах ринкових вiдносин, що склалися, конкуренцiї, функцiонування всiєї системи 
економiчних законiв не можуть бути з повною визначенiстю розрахованi i здiйсненi. Багато рiшень в 
пiдприємницькiй дiяльностi доводиться приймати в умовах невизначеностi, коли необхiдно вибирати 
направлення дiй з декiлькох можливих варiантiв, здiйснення яких складно передбачити (розрахувати, як 
мовиться, на всi сто процентiв). Основнi ризики: Пiдприємство може зазнавати втрат через ушкодження 
або знищення засобiв виробництва, невиконання контрагентами умов договорiв. Окрiм цього, можливi 
значнi фiнансовi втрати через зниження заздалегiдь обумовленого рiвня рентабельностi. З метою 
зменшення ризикiв ,захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту керiвництво 
товариства постiйно здiйснює аналiз своєї дiяльностi , здiйснює пiдбор квалiфiкованих кадрiв, розробляє 
гнучку цiнову полiтику та iн. ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" дiсталися у спадок станцiї технiчного 
обслуговування з застарiлим обладнанням та технологiєю ремонту. Завдяки переорiєнтацiї станцiй на 
ремонт закордонних автомобiлiв, встановлення сучасного обладнання ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" на 
сьогоднi є конкурентоспроможним на ринку сервiсних послуг. На Головному пiдприємствi встановлене 
сучасним дiагностичне обладнання. Однак, фiлiя пiдприємства потребує оновлення матерiально-технiчної 
бази. ПРАТ "Закарпаття-АВТО" здiйснює реалiцiю оригiнальних та неоригiнальних запасних частин для 
автомобiлiв марок ЗАЗ, Шевроле, Опель, Шевроле-Нива, ВАЗ, Черi,  Тата, КIА, Мерседем-Бенц, КДД. 
Основними конкурентами ПРАТ "Закарпаття-АВТО" є: - з надання сервiсних послуг - приватнi 
пiдприємцi, якi здiйснюють свою дiяльнiсть як суб'єкти пiдприємницької дiяльностi зi спрощеною 
системою оподаткування, вiдповiдно вартiсть їх послуг менша, нiж у Товариства;- з реалiзацiї запасних 
частин - ПП Воронов В. у м. Ужгород, ТRADE LINE м.Мукачево. Запаснi частини конкурентiв аналогiчнi 
тим, що реалiзує товариство;з реалiзацiї автомобiлiв - ТОВ "Закарпат-Авто", ЗАТ "Єврокар", АIС. На 
сьогоднi, в умовах фiнансово-економiчної кризи, Товариство не може собi дозволити бути лише 
присутнiми на ринку, необхiдно нарощувати об'єми надання сервiсних послуг, розширювати мережу 
роздрiбної та оптової торгiвлi запасними частинами, реалiзовувати автомобiлi.

Станом на 31.12.2016 р. вартiсть необоротних та оборотних активiв вiдображена в балансi Товариства. До 
необоротних активiв вiднесенi основнi засоби Первiсна вартiсть складає 45710тис.грн. До оборотних 
активiв вiдноситься вартiсть запасiв , дебiторська та поточна заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть з 
бюджетом є перехiдною. В складi iнших оборотних активiв облiковуються суми податку на додану 
вартiсть, видiленi при оприбуткуваннi товарiв, робiт та послуг. Протягом останнiх п'яти рокiв основним 
придбанням були основнi засоби, пов'язанi з безпосередньою дiяльнiсть товариства , а саме, пiдйомники, 
спецобладнання та спецiнструмент для проведення дiагностування технiчного обслуговувння та ремонту 
автомобiлiв, транспортнi засоби (службовий транспорт,еквакуатор, пiкап тощо), комп'ютерна та 
розмножувльна технiка, а також iнвестицiї в реконструкцiю автосалону у м.Ужгород, вул.О. Блистіва,20, 
благоустрiй територiї, освiтлення територiї, встановлення рекламних носiїв, мийки в фiлiї "Хуст-Авто", 
придбання службового транспорту. В складi нематерiальних активiв товариства станом на 31.12.2016 р. 
облiковується програмне забезпечення. Балансова вартiсть нематерiальних активiв складає 2,00 тис. грн. 
(первiсна вартiсть - 138,00 тис. грн., знос - 136,00 тис.грн). За перiод, що пiдлягав перевiрцi не було 
придбано нематерiальних активiв. За звiтний перiод вибули внаслiдок списання та продажу основнi 
засоби первiсною вартiстю 6438 тис. грн. Введено в експлуатацiю основних засобiв (у тому числi 
полiпшення основних засобiв) первiсною вартiстю 90 тис. грн. З метою налагодження ефективностi 
фiнансово-господарської дiяльностi фiлiалiв протягом звiтного року на засiданнях Ради директорiв 
акцiонерного товариства, окремих госпрозрахункових комiсiях, здiйснювався аналiз та контроль 
дiяльностi фiлiалiв, надавалася допомога у вирiшеннi проблемних питань фiнансово-господарської 
дiяльностi з виїздом на мiсця. В зв'язку з фiнансово-економiчною кризою у 2017 роцi Товариство не 
планує здiйснювати значнi iнвестицiї на придбання основних засобiв.

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

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого 
органу, афілійованими особами
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Всi основнi засоби власнi. Обмежень при використаннi основних засобiв немає. Головне пiдприємство 
ПРАТ "Закарпаття -АВТО" знаходиться за адресою: м.Ужгород, вул.О. Блистіва,20. ПРАТ "Закарпаття -
АВТО" включає 1 фiлiю : фiлiя "Хуст-АВТО", мiсцезнаходження: Закарпатська область ,м.Хуст, 
вул.I.Франка,203.Рiшенням  Наглядової Ради ПАТ «Закарпаття-АВТО» (протокол № 16/09/2014-1 вiд 
16.09.2014) з метою оптимiзацiї структури та зменшення адмiнiстративних витрат лiквiдовано 
(припинено) фiлiю «Верхнiй Бистрий-АВТО» ПРАТ «Закарпаття-АВТО» (мiсцезнаходження: 90025, 
Закарпатська область, Мiжгiрський район, с. Верхнiй Бистрий, вул. Зарiчна,49, iдентифiкацiйний код: 
34418091), яка виконувала такi функцiї: технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв, роздрiбна 
торгiвля автомобiлями.Рiшенням  Наглядової Ради ПАТ «Закарпаття-АВТО» (протокол № 25/09/2014-1 
вiд 25.09.2014) з метою оптимiзацiї структури та зменшення адмiнiстративних витрат лiквiдовано 
(припинено) фiлiю «Чинадiйово-АВТО» ПАТ «Закарпаття-АВТО»  (мiсцезнаходження: 89643, 
Закарпатська область, Мукачiвський район, смт. Чинадiйово, вул. Волошина,51, iдентифiкацiйний код: 
34489445), яка виконувала такi функцiї: технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв, роздрiбна 
торгiвля автомобiлями.Станом на 31.12.2007 року згiдно з даними бухгалтерського облiку на балансi 
товариства облiковувалися основнi засоби, первiсна вартiсть яких становила 15908 тис. грн., сума зносу 
4601- тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2007 р. складала 15908 тис.грн. 
Станом на 31.12.2008 року на балансi товариства облiковувались основнi засоби залишковою вартiстю 
35519 тис. грн., первiсна вартiсть становила 47965 грн., знос - 12446 грн. , у тому числi - будинки та 
споруди: первiсна вартiсть - 45 030 тис. грн.; - машини та обладнання: первiсна вартiсть - 280 тис. грн.; - 
транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 191 тис. грн.,; - iнструменти, прилади, iнвентар: первiсна вартiсть - 
285 тис. грн.; - iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 1 903 тис. грн.; - бiблiотечнi фонди: первiсна 
вартiсть - 229 тис. грн.; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: первiсна вартiсть - 38 тис. грн. З 
загальною сумою зносу 12 446 тис.грн. Збiльшення вартостi основних засобiв пов'язане з проведеною 
товариством переоцiнкою таких об'єктiв на суму 13395 грн. та з введенням в експлуатацiю 
новопридбаних та реконструйованих об'єктiв. Оцiнка проводилась на замовлення основного акцiонера 
товариства - АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" Мiжнародною корпорацiєю "Соломон-груп". 
Рейтинг компанiї, що проводила оцiнку основних засобiв дозволяє аудиторам прийняти вiдображення 
результату такої переоцiнки у фiнансовiй звiтностi. В складi нематерiальних активiв товариства станом на 
31.12.2009 р. облiковується програмне забезпечення та дозвiл на обсяги викидiв забруднюючих речовин. 
Балансова вартiсть нематерiальних активiв складає 16367 грн. (первiсна вартiсть - 41841 грн., знос - 25474 
грн.). Станом на 31.12.2009 року на балансi товариства облiковувались основнi засоби залишковою 
вартiстю 35471 тис. грн., (первiсна вартiсть становила 49013 тис. грн., сума зносу - 13542 тис. грн.), у 
тому числi: - будинки та споруди: первiсна вартiсть - 45606 тис. грн., знос - 12089 тис. грн.; - машини та 
обладнання: первiсна вартiсть - 321 тис. грн., знос - 179 тис. грн.; - транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 
312 тис. грн., знос - 50 тис. грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар: первiсна вартiсть - 360 тис. грн., знос - 
151 тис. грн.; - iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 1973 тис. грн., знос - 829 тис. грн.; - електронно-
обчислювальна iнформацiйна технiка: первiсна вартiсть - 47 тис. грн., знос - 47 тис. грн.; - малоцiннi 
необоротнi матерiальнi активи: первiсна вартiсть - 394 тис. грн., знос - 198 тис. грн. Станом на 31.12.2010 
року на балансi товариства облiковувались основнi засоби залишковою вартiстю 35058003 грн., (первiсна 
вартiсть становила 49707661 грн., сума зносу - 14649658 грн.), у тому числi: - будинки та споруди: 
первiсна вартiсть - 45721 тис. грн., знос - 12791 тис. грн.; - машини та обладнання: первiсна вартiсть - 320 
тис. грн., знос - 234 тис. грн.; - транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 533 тис. грн., знос - 88 тис. грн.; - 
iнструменти, прилади, iнвентар: первiсна вартiсть - 482 тис. грн., знос - 218 тис. грн.; - iншi основнi 
засоби: первiсна вартiсть - 2209 тис. грн., знос - 1064 тис. грн.; - електронно-обчислювальна iнформацiйна 
технiка: первiсна вартiсть - 47 тис. грн., знос - 47 тис. грн.; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: 
первiсна вартiсть - 396 тис. грн., знос - 208 тис. грн. Станом на 31.12.2011 року на балансi товариства 
облiковувались основнi засоби залишковою вартiстю 43519 тис. грн., (первiсна вартiсть становила 52867 
тис. грн., сума зносу - 9348 тис. грн.), у тому числi: - будинки та споруди: первiсна вартiсть - 49406 тис. 
грн., знос - 6853 тис. грн.; - машини та обладнання: первiсна вартiсть - 936 тис. грн., знос - 711 тис. грн.; - 
транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 615 тис. грн., знос - 393 тис. грн.;  - iншi основнi засоби: первiсна 
вартiсть - 1429 тис. грн., знос - 1128 тис. грн.; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: первiсна 
вартiсть - 481 тис. грн., знос - 263 тис. грн. Станом на 31.12.2012 року на балансi товариства 
облiковувались основнi засоби залишковою вартiстю 39844 тис. грн., (первiсна вартiсть становила 52619 
тис. грн., сума зносу - 12775 тис. грн.), у тому числi: - будинки та споруди: первiсна вартiсть - 49409 тис. 
грн., знос - 10278 тис. грн.; - машини та обладнання: первiсна вартiсть - 898 тис. грн., знос - 687 тис. грн.; - 
транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 395 тис. грн., знос - 372 тис. грн.; - iнструменти, прилади, 

Інформація про основні засоби емітента

Правочини не укладалися.
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iнвентар: первiсна вартiсть - 378 тис. грн., знос - 297 тис. грн.; - iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 
1037 тис. грн., знос - 853 тис. грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи залишковою вартiстю 215 
тис. грн: первiсна вартiсть - 502 тис. грн., знос - 288 тис. грн. Станом на 31.12.2013 року на балансi 
товариства облiковувались  основнi засоби залишковою вартiстю 36647 тис. грн., (первiсна вартiсть 
становила 52860 тис. грн., сума зносу - 16213 тис. грн.), у тому числi: - будинки та споруди: первiсна 
вартiсть - 49409 тис. грн., знос - 13635 тис. грн.; - машини та обладнання: первiсна вартiсть - 795 тис. грн., 
знос - 687 тис. грн.; - транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 395 тис. грн., знос - 382 тис. грн.; - 
iнструменти, прилади, iнвентар: первiсна вартiсть - 441 тис. грн., знос - 362 тис. грн.; - iншi основнi 
засоби: первiсна вартiсть - 1820 тис. грн., знос - 1147 тис. грн. Згiдно з прийнятою облiковою полiтикою, 
товариство при нарахувує амортизацiю основних засобiв прямолiнiйним методом напротязi строку 
корисного використання основних засобiв до досягнення лiквiдацiйної вартостi. Визначений метод 
залишався незмiнним протягом перевiреного звiтного перiоду. Строки корисного використання 
складають вiд 24 до 960 мiсяцiв. Дiяльнiсть товариства здiйснюється вiдповiдно до законодавства 
України про охорону навколишнього середовища Використання основних засобiв нiяк не впливає на 
забруднення навколишнього природного середовища (товариство має дозвiл на обсяги викидiв 
забруднюючих речовин). Планiв щодо капiтального будiвництва, суттєвого розширення, удосконалення 
основних засобiв на 2014 рiк не передбачається.Станом на 31.12.2014 року на балансi товариства 
облiковувались  основнi засоби залишковою вартiстю 18415 тис. грн., (первiсна вартiсть становила 52603 
тис. грн., сума зносу - 34188 тис. грн.), у тому числi: - будинки та споруди: первiсна вартiсть - 49134 тис. 
грн., знос - 31457 тис. грн.; - машини та обладнання: первiсна вартiсть - 1057 тис. грн., знос - 950 тис. 
грн.; - транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 395 тис. грн., знос - 391 тис. грн.; - iнструменти, прилади, 
iнвентар: первiсна вартiсть - 2017 тис. грн., знос - 1390 тис. грн. Згiдно з прийнятою облiковою 
полiтикою, товариство при нарахувує амортизацiю основних засобiв прямолiнiйним методом напротязi 
строку корисного використання основних засобiв до досягнення лiквiдацiйної вартостi. Визначений метод 
залишався незмiнним протягом перевiреного звiтного перiоду. Строки корисного використання 
складають вiд 24 до 960 мiсяцiв. Дiяльнiсть товариства здiйснюється вiдповiдно до законодавства 
України про охорону навколишнього середовища Використання основних засобiв нiяк не впливає на 
забруднення навколишнього природного середовища (товариство має дозвiл на обсяги викидiв 
забруднюючих речовин). Планiв щодо капiтального будiвництва, суттєвого розширення, удосконалення 
основних засобiв на 2015 рiк не передбачається.Станом на 31.12.2016 року на балансi товариства 
облiковувались основнi засоби залишковою вартiстю 17590 тис. грн., (первiсна вартiсть становила 52058 
тис. грн., сума зносу - 34468 тис. грн.), у тому числi: - будинки та споруди: первiсна вартiсть - 48768 тис. 
грн., знос - 31793 тис. грн.; - машини та обладнання: первiсна вартiсть - 231 тис. грн., знос - 211 тис. грн.; - 
транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 395 тис. грн., знос - 391 тис. грн.; - iнструменти, прилади, 
iнвентар: первiсна вартiсть - 435 тис. грн., знос - 402 тис. грн. Згiдно з прийнятою облiковою полiтикою, 
товариство нарахувує амортизацiю основних засобiв прямолiнiйним методом напротязi строку корисного 
використання основних засобiв до досягнення лiквiдацiйної вартостi. Визначений метод залишався 
незмiнним протягом перевiреного звiтного перiоду. Строки корисного використання складають вiд 24 до 
960 мiсяцiв. Дiяльнiсть товариства здiйснюється вiдповiдно до законодавства України про охорону 
навколишнього середовища Використання основних засобiв нiяк не впливає на забруднення 
навколишнього природного середовища (товариство має дозвiл на обсяги викидiв забруднюючих 
речовин). Планiв щодо капiтального будiвництва, суттєвого розширення, удосконалення основних засобiв 
на 2016 рiк не передбачається. Станом на 31.12.2016 року на балансi товариства облiковувались основнi 
засоби залишковою вартiстю 15446 тис. грн., (первiсна вартiсть становила 45726 тис. грн., сума зносу - 
30280 тис. грн.), у тому числi: - будинки та споруди: первiсна вартiсть - 42382 тис. грн., знос - 27561 тис. 
грн.; - машини та обладнання: первiсна вартiсть - 262 тис. грн., знос - 203 тис. грн.; - транспортнi засоби: 
первiсна вартiсть - 395 тис. грн., знос - 391 тис. грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар: первiсна вартiсть - 
2671 тис. грн., знос - 2119 тис. грн. Згiдно з прийнятою облiковою полiтикою, товариство нарахувує 
амортизацiю основних засобiв прямолiнiйним методом напротязi строку корисного використання 
основних засобiв до досягнення лiквiдацiйної вартостi. Визначений метод залишався незмiнним протягом 
перевiреного звiтного перiоду. Строки корисного використання складають вiд 24 до 960 мiсяцiв. 
Дiяльнiсть товариства здiйснюється вiдповiдно до законодавства України про охорону навколишнього 
середовища Використання основних засобiв нiяк не впливає на забруднення навколишнього природного 
середовища (товариство має дозвiл на обсяги викидiв забруднюючих речовин). Планiв щодо капiтального 
будiвництва, суттєвого розширення, удосконалення основних засобiв на 2017 рiк не передбачається.

Iнформацiя щодо проблем, якi впливали та впливають на дiяльнiсть емiтента є : - наслiдки фiнансово-
економiчної кризи негативно впливають на купiвельну здатнiсть населення, заважаючи залучення 
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клiєнтiв в зв'язку з невпевненiстю у завтрашньому днi, платоспроможне населення знаходиться на 
заробiтках за кордоном; - вiдсутнiсть магазинiв в районах областi (м.Мукачево, м.Iршава, м.Тячiв); - рiзке 
зменшення кiлькостi машино-заїздiв на районнiй станцiї призвело до невиконання фiлiєю цiльових 
завдань по наданню послуг, реалiзацiї запасних частин, основною причиною є знаходження 50% 
населення (потенцiйних клiєнтiв) на заробiтках поза межами України; -вiдсутнiсть квалiфiкованих кадрiв 
на  фiлiї товариства; -спад продажiв автомобiлiв, вiдповiдно зменшення об'ємiв встановлення додаткового 
обладнання на товарнi автомобiлi. -знос обладнання, - значна кiлькiсть конкурентiв в спiввiдношеннi до 
незначного попиту. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень 1.фiнансова 
криза(внаслiдок чого зменшення банками обсягiв автокредитування, недостатня агресивнiсть продаж 
фiлiями) -значний вплив: 2.нестабiльнiсть та неузгодженiсть податкового законодавства - середнiй вплив; 
3. низька платоспроможнiсть населення - значний вплив; 4 нестабiльнiсть цiн на паливно-мастильнi 
матерiали та енергоносiї. Цi фактори останнi роки суттєво впливають на розвиток пiдприємства.

За звiтний перiод Товариством сплачено штрафiв, пенi та неустойки в сумi 5679,12 грн.

Фiнансово-господарська дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється з використанням попередньої оплати та на 
принципах госпрозрахунку. Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв. Показники 
фiнансового стану товариства, розрахованi за даними балансу товариства, складеному на 31.12.2016р., 
свiдчать про його стабiльнiсть та ймовiрнiсть подальшого iснування як суб'єкта пiдприємницької 
дiяльностi, а саме: Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує можливість підприємства виконувати 
свої поточні зобов’язання за рахунок ліквідних активів (грошові кошти). Одержане значення коефіцієнта 
свідчить про те, що Товариство в разі необхідності не зможе миттєво погасити усю своєю 
короткострокову заборгованість. Коефіцієнт загальної ліквідності показує, якою мірою поточні 
зобов’язання можуть бути покриті поточними активами. Розраховане значення коефіцієнту говорить про 
те, що на кожну гривню своїх короткострокових зобов’язань Товариство має 0,90 гривні поточних 
активів. Тобто, в разі необхідності Товариству розрахуватися одночасно з усіма короткостроковими 
боргами, воно може їх погасити за рахунок своїх оборотних засобів. Коефіцієнт автономії характеризує 
незалежність фінансового стану Товариства  від позикових коштів. Він показує частку власних засобів у 
загальній сумі джерел. Товариство володіє достатнім власним капіталом, тому є незалежним від 
залучених коштів, тобто на 1 грн. залучених коштів власних коштів вкладено 0,83 грн. Коефіцієнт 
фінансування розраховується як співвідношення залучених та власних коштів характеризує залежність 
Товариства від залучених коштів. Сукупна вартість залучених поточних коштів у 5,1 разів менша ніж 
вартість вкладених власних коштів. Коефіцієнт ефективності використання активів дозволяє визначити 
ефективність використання активів Товариства Тобто він показує, скільки гривень прибутку заробила 
кожна гривня активів підприємства. Діяльність Товариства за підсумками 2016 року є збиткова.

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

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

За звiтний перiод товариство виконало всi укладенi договори.

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

Фiнансово-господарська дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється з використанням попередньої оплати та на 
принципах госпрозрахунку.Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв, 
безвiдсоткової позики. Незважаючи на те, що основнi показники лiквiдностi пiдприємства не задовiльнi, 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

На сьогоднi, не дивлячись на фiнансово-економiчну кризу, ми не можемо собi дозволити бути лише 
присутнiми на  ринку, необхiдно нарощувати об’єми надання сервiсних послуг, збiльшити об’єм 
реалiзацiї запасних частин в тому числi за рахунок оптової торгiвлi, збiльшити долю ринку реалiзацiї 
автомобiлiв в регiонi .Таким чином, керуючись iнтересами акцiонерiв та трудового колективу, основне 
завдання на 2017 рiк – сталий рiст дохiдної частини,   забезпечення  рентабельної роботи товариства,  
належних умов та оплати працi працiвникiв товариства. Для забезпечення зростання 
конкурентоспроможностi на ринку сервiсного обслуговування автомобiлiв, торгiвлi запчастинами та 

  автомобiлями необхiдно: -зберегти найдосвiдченiших фахiвцiв ; -забезпечити рiст професiйних навичок 
спецiалiстiв шляхом проведення навчань з персоналом, в тому числi в навчальних центраї 

 дистриб’юторських компанiй; -забезпечити наявнiсть широкого асортименту запасних частин та 
 матерiалiв, -забезпечити  високу якiсть обслуговування клiєнтiв,

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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реальна платоспроможнiсть на пiдприємствi хоч i низка, але враховуючi той факт, що одним iз видiв 
дiяльностi пiдприємства є технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв i для здiйснення цього виду 
дiяльностi товариство забезпечено якiсним обладнанням, то є всi пiдстави  вважати, що при належному 
рiвнi надання даних послуг товариство в змозi значно покращити показники лiквiдностi i вiдповiдно 
платоспроможностi;Показники фiнансової стабiльностi (незалежностi) пiдприємства пiдтверджують, що 
пiдприємство в звiтному перiодi здiйснює господарську дiяльнiсть як за рахунок позикових коштiв так i 
за рахунок власних коштiв. 

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв 
емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його 
дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента вiдсутнi.

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) Найменування показника 
       Період  20162015 Усього активів 20 48023 652 Основні засоби 15 43017 590 Довгострокові фінансові 

      інвестиції -- Запаси 1 8441 736 Сумарна дебіторська заборгованість 5441 522 Грошові кошти та їх 
      еквіваленти 208412 Нерозподілений прибуток 1 1562 792 Власний капітал 17 09818 734 Статутний капітал 

      15 67015 670 Довгострокові зобов'язання 410410 Поточні зобов'язання 2 8234 508 Чистий прибуток 
    (збиток) (1 636)(2 549) Середньорічна кількість акцій (шт.) 208 930208 930 Кількість власних акцій, 

  викуплених протягом періоду (шт.) -- Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
    періоду -- Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3537

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

14821 14313 0 0 14821 14313

53 54 0 0 53 54

4 4 0 0 4 4

552 861 0 0 552 861

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

15446 15232 0 0 15446 15232

Опис: Станом на 31.12.2009 року на балансi товариства облiковувались основнi засоби за залишковою вартiстю 
35471 тис. грн., первiсною вартiстю 49013 тис. грн., знос - 13543 тис. грн. Станом на 31.12.2010 року на балансi 
товариства облiковувались основнi засоби за залишковою вартiстю 35058 тис. грн., первiсна вартiсть 49708 тис. грн., 
знос - 14650 тис. грн. Станом на 31.12.2011 року на балансi товариства облiковувались основнi засоби за залишковою 
вартiстю 43519 тис. грн., первiсна вартiсть 52867 тис. грн., знос - 9348 тис. грн. Станом на 31.12.2012 року на балансi 
товариства облiковувались основнi засоби за залишковою вартiстю 39844 тис. грн., первiсна вартiсть 52619 тис. грн., 
знос - 12775 тис. грн. Станом на 31.12.2014 року на балансi товариства облiковувались основнi засоби за залишковою 
вартiстю 18415 тис. грн., первiсна вартiсть 52603 тис. грн., знос - 34188 тис. грн. Середнiй рiвень зносу становить 65 
вiдсоткiв. Процент зносу основних засобiв по групам виробничого призначення: будiвлi i споруди - 64% машини та 
обладнання - 90% транспортнi засоби -99%. Змiни зумовленi внаслiдок продажу основних засобiв та малоцiнних 
необоротнiх активiв. В зв'язку з економiчною кризою та вiйськовими дiями в Українi, що призвели до значного 
зниження ринкової вартостi об'єктiв нерухомостi,  проведено уцiнку будiвель та споруд на суму 16562 тис. грн. 
Згiдно з прийнятою облiковою полiтикою, товариство при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовує 
прямолiнiйний метод. Визначений метод залишався незмiнним протягом перевiреного звiтного перiоду. Строки 
корисного використання складають вiд 48 до 180 мiсяцiв. Для малоцiнних необоротних матерiальних активiв 
встановлено метод нарахування амортизацiї у розмiрi 50 вiдсоткiв вартостi в першому мiсяцi використання об'єкта та 
50 вiдсоткiв при списаннi з балансу; для бiблiотечних фондiв - 100 вiдсоткiв вартостi в момент придбання. Всi 
основнi засоби власнi. Обмежень при використаннi основних засобiв немає.Станом на 31.12.2015 року на балансi 
товариства облiковувались основнi засоби за залишковою вартiстю 17590 тис. грн., первiсна вартiсть 52058 тис. грн., 
знос - 34468 тис. грн. Середнiй рiвень зносу становить 66,2 вiдсоткiв. Процент зносу основних засобiв по групам 
виробничого призначення: будiвлi i споруди – 65,2% машини та обладнання – 91,3% транспортнi засоби -98,9%. 
Змiни зумовленi внаслiдок продажу основних засобiв та малоцiнних необоротнiх активiв. Згiдно з прийнятою 
облiковою полiтикою, товариство при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовує прямолiнiйний метод. 
Визначений метод залишався незмiнним протягом перевiреного звiтного перiоду. Строки корисного використання 
складають вiд 48 до 180 мiсяцiв. Для малоцiнних необоротних матерiальних активiв встановлено метод нарахування 
амортизацiї у розмiрi 50 вiдсоткiв вартостi в першому мiсяцi використання об'єкта та 50 вiдсоткiв при списаннi з 
балансу; для бiблiотечних фондiв - 100 вiдсоткiв вартостi в момент придбання. Всi основнi засоби власнi. Обмежень 
при використаннi основних засобiв немає. Станом на 31.12.2016 року на балансi товариства облiковувались основнi 
засоби за залишковою вартiстю 15446 тис. грн., первiсна вартiсть 45726 тис. грн., знос - 30280 тис. грн. Змiни 
зумовленi внаслiдок продажу основних засобiв та малоцiнних необоротнiх активiв. Згiдно з прийнятою облiковою 
полiтикою, товариство при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовує прямолiнiйний метод. Визначений 
метод залишався незмiнним протягом перевiреного звiтного перiоду. Строки корисного використання складають вiд 
48 до 180 мiсяцiв. Для малоцiнних необоротних матерiальних активiв встановлено метод нарахування амортизацiї у 
розмiрi 50 вiдсоткiв вартостi в першому мiсяцi використання об'єкта та 50 вiдсоткiв при списаннi з балансу; для 
бiблiотечних фондiв - 100 вiдсоткiв вартостi в момент придбання. Всi основнi засоби власнi. Обмежень при 
використаннi основних засобiв немає.
таном на 31.12.2017 року на балансi товариства облiковувались основнi засоби за залишковою вартiстю 15232 тис. 
грн., первiсна вартiсть 45726 тис. грн., знос - 30863 тис. грн. Змiни зумовленi внаслiдок продажу основних засобiв та 
малоцiнних необоротнiх активiв. Згiдно з прийнятою облiковою полiтикою, товариство при нарахуваннi амортизацiї 
основних засобiв застосовує прямолiнiйний метод. Визначений метод залишався незмiнним протягом перевiреного 
звiтного перiоду. Строки корисного використання складають вiд 48 до 180 мiсяцiв. Для малоцiнних необоротних 

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

15446 15232 0 0 15466 15232

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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матерiальних активiв встановлено метод нарахування амортизацiї у розмiрi 50 вiдсоткiв вартостi в першому мiсяцi 
використання об'єкта та 50 вiдсоткiв при списаннi з балансу; для бiблiотечних фондiв - 100 вiдсоткiв вартостi в 
момент придбання. Всi основнi засоби власнi. Обмежень при використаннi основних засобiв немає.
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
Статутний капітал (тис. грн)

0
0

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 0 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 0 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 0 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів 
та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 0 тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

0
0
0
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

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

0

0

0

0

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов'язання та забезпечення

Усього зобов'язань та забезпечень

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0Кредити 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: -

© SMA 054954582017 р. 



№
з/п

Співвідношення граничної 
сукупної вартості 

правочинів до вартості 
активів емітента за даними 
останньої річної фінансової 

звітності (у відсотках)

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

Дата 
прийняття 

рішення

Гранична 
сукупна вартість 

правочинів
(тис.грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними останньої 
річної фінансової 

звітності
(тис. грн)

(за 2017 рік)
Найменування 

уповноваженого 
органу, що прийняв 

рішення

Дата розміщення 
особливої 

інформації в 
загальнодоступній

 інформаційній 
базі даних Комісії

Предмет правочину Веб-сайт 
товариства, на 

якому 
розміщена 
інформація

1 62 4 53 87 9

1 67,6475604.04.2017 16000 23652

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 04.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:  
Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або 
додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на 
загальну суму, що не перевищує 16 000 000,00 грн. (шістнадцять мільйонів гривень 00 копійок);  Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом 
правочину, визначена на дату; прийняття рішення: 16000 тис. грн.;  Гранична сукупність вартості правочинів: 16000тис. грн; Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 23652 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 67,64756%; Загальна кількість голосуючих акцій: 203017; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах: 202917 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" 
прийняття рішення: 0.

Опис

Загальні збори 
акціонерів

05.04.2017дилерські договори 
поставки автомобілів 
марки «ЗАЗ» та/або 
додаткових угод до 
раніше укладених 
дилерських договорів 
поставки автомобілів 
марки «ЗАЗ» з ТОВ 
«СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» 
або іншою 
юридичною особою

http://zakarpatt
ya-
avto.ukravto.ua

2017 05495458© SMA



1 62 4 53 87 9

2 63,4195804.04.2017 15000 23652

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 04.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або 
додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою юридичною 
особою на загальну суму, що не перевищує 15 000 000,00 грн. (п’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок); Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом 
правочину, визначена на дату прийняття рішення: 15000 тис. грн; Гранична сукупність вартості правочинів: 15000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 23652 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 63,41958%; Загальна кількість голосуючих акцій: 203017; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах: 202917 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" 
прийняття рішення: 0.

Опис

Загальні збори 
акціонерів

05.04.2017дилерські договори 
поставки автомобілів 
марки «CHEVROLET» 
та/або додаткових 
угод до раніше 
укладених дилерських 
договорів поставки 
автомобілів марки 
«CHEVROLET» з ТОВ 
«ДЖЕНЕРАЛ АВТО 
ГРУП» або іншою 
юридичною особою

http://zakarpatt
ya-
avto.ukravto.ua

2017 05495458© SMA



1 62 4 53 87 9

3 42,2797204.04.2017 10000 23652

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 04.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:дилерські договори поставки автомобілів марки «CHERY» та/або 
додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на 
загальну суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок); ; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 10000 тис. грн; Гранична сукупність вартості правочинів: 10000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності: 23652 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 42,27972%; Загальна кількість голосуючих акцій: 203017; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 202917 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 202917 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття 
рішення: 0.

Опис

Загальні збори 
акціонерів

05.04.2017илерські договори 
поставки автомобілів 
марки «CHERY» 
та/або додаткових 
угод до раніше 
укладених дилерських 
договорів поставки 
автомобілів марки 
«CHERY» з ТОВ «СІ 
ЕЙ АВТОМОТІВ» або 
іншою юридичною 
особою

http://zakarpatt
ya-
avto.ukravto.ua

2017 05495458© SMA



1 62 4 53 87 9

4 266,3622504.04.2017 63000 23652

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 04.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки «KIA» та/або 
додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною особою на 
загальну суму, що не перевищує 63 000 000,00 грн. (шістдесят три мільйони гривень 00 копійок); Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом 
правочину, визначена на дату прийняття рішення: 63000 тис. грн;; Гранична сукупність вартості правочинів: 63000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 23652 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 266,36225%; Загальна кількість голосуючих акцій: 203017; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах: 202917 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" 
прийняття рішення:0.

Опис

Загальні збори 
акціонерів

05.04.2017илерські договори 
поставки автомобілів 
марки «KIA» та/або 
додаткових угод до 
раніше укладених 
дилерських договорів 
поставки автомобілів 
марки «KIA» з ТОВ 
«ФАЛЬКОН-АВТО» 
або іншою 
юридичною особою

http://zakarpatt
ya-
avto.ukravto.ua

2017 05495458© SMA



1 62 4 53 87 9

5 262,1342804.04.2017 62000 23652

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 04.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
Загальні збори акціонерів ; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» 
та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» з ПрАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою 
юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 62 000 000,00 грн. (шістдесят два мільйони гривень 00 копійок);; Ринкова вартість майна або послуг, що 
будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 62000 тис. грн;; Гранична сукупність вартості правочинів: 62000 тис. грн; Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 23652 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 262,13428%; Загальна кількість голосуючих акцій: 203017 ; Кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 202917 ; Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

Опис

Загальні збори 
акціонерів

05.04.2017дилерські договори 
поставки автомобілів 
марки «MERCEDES-
BENZ» та/або 
додаткових угод до 
раніше укладених 
дилерських договорів 
поставки автомобілів 
марки «MERCEDES-
BENZ» з ПрАТ 
«АВТОКАПІТАЛ» 
або іншою 
юридичною особою

http://zakarpatt
ya-
avto.ukravto.ua

2017 05495458© SMA



1 62 4 53 87 9

6 169,1188904.04.2017 40000 23652

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 04.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: кредитні  договори з фінансовими установами, загальний сукупний 
розмір яких не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;; Ринкова вартість майна 
або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:  40000 тис. грн; Гранична сукупність вартості правочинів: 40000 тис. грн; 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 23652 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 169,11889%; Загальна кількість голосуючих акцій: 203017; Кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 202917; Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

Опис

Загальні збори 
акціонерів

05.04.2017редитні  договори з 
фінансовими 
установами

http://zakarpatt
ya-
avto.ukravto.ua

2017 05495458© SMA



1 62 4 53 87 9

7 845,5944504.04.2017 200000 23652

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 04.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори 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 200 000 
000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом 
правочину, визначена на дату прийняття рішення: 200000 тис. грн; ; Гранична сукупність вартості правочинів: 200000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 23652 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 845,59445%; Загальна кількість голосуючих акцій: 203017; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:202917 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" 
прийняття рішення: 0.

Опис

Загальні збори 
акціонерів

05.04.2017договори застави 
(іпотеки) з 
фінансовими 
установами, у тому 
числі в якості 
майнового поручителя 
за зобов’язаннями 
третіх осіб

http://zakarpatt
ya-
avto.ukravto.ua

2017 05495458© SMA



1 62 4 53 87 9

8 422,7972304.04.2017 100000 23652

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 04.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори надання/отримання фінансової допомоги, загальний 
сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.; Ринкова вартість 
майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 100000 тис. грн;; Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. 
грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 23652 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 422,79723%; Загальна кількість голосуючих акцій: 203017 ; Кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 202917 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 202917; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

Опис

Загальні збори 
акціонерів

05.04.2017договори 
надання/отримання 
фінансової допомоги

http://zakarpatt
ya-
avto.ukravto.ua

2017 05495458© SMA



Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2017 1 0

2016 2 1

2015 1 0

X

Нi

X

Нi

X

X

Нi

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

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

Депозитарна установа X

XОбрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

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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У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Наглядова рада

Ревізійна комісія (ревізор)

 Так  Ні 

X

X

Виконавчий орган X

д/нАкціонери (акціонер), які на день 
подання вимоги сукупно є власниками 
10 і більше відсотків простих акцій 
товариства

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

д/нІнше (зазначити)

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

© SMA 054954582017 р. 



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

3

0

3

0

0

0

у складi наглядової ради комiтетiв не створено

ні

X

-

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

23Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

у складi наглядової ради комiтетiв не створеноІнше (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
оцiнка не проводилася

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Складу

Організації

Діяльності

 Так

X

X

X

Ні

оцiнка не проводиласяІнші (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.
оцiнка не проводилася

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

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

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради.
-
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X

-

X

-

так, створено ревізійну 
комісію

2

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

 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

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

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

ні

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею 
осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
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X

X

X

X

iншi документи вiдсутнi

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

ні

ні

ні

так

ні

так

так

так

ні

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

ні

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

так

X

X

X

-

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

 Так Ні

X

X
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iншi причини вiдсутнi

X

iншi вiдсутнi

X

-

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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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

X

-

X

не визначились

-

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:

-укажіть яким чином 
його оприлюднено:

ні

 Так 

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.

-

;

;

© SMA 054954582017 р. 



Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2017 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2018.01.01

05495458

2110100000

45.20

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

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

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯ-
АВТО"

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних 
засобів

Адреса, 
телефон

вул. О. Блистіва,20, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, Україна, 0312 660845

КОДИ

УЖГОРОД

Організаційно-
правова форма 
господарювання

за КОПФГ -

Середня кількість працівників 0

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

136 136

16 0

15430 15232

45710 46095

30280 30863

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

17801 17587

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

2353 23531045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

2 2

138 138

0 01015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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1844 1748

135 121

0 0

0 0

1709 1627

0 0

0 0

0 0

45 203

469 68

0 0

0 0

0 0

0 0

30 56

208 128

193 128

1 0

2679 2290

0 0

20480 19877

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

   

   

15 01166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах

0 01181у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань

0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат

0 01183    резервах незароблених премій

0 01184    інших страхових резервах

82 871190Інші 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

15670 15670

0 0

2 2

1 2

0 0

270 270

1156 (1445)

0 0

0 0

0 0

0 0

410 410

0 0

0 0

0 0

676 781

2972 4970

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 17098 14497Усього за розділом I

1510

1515

0 0

410 410

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 0 0Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 0 0Страхові резерви

1531 0 0у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань

1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 0 0    резерв незароблених премій

1534 0 0    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 247 178    розрахунками з бюджетом

1621 0 0        у тому числі з податку на прибуток

1625 10 29    розрахунками зі страхування

1630 89 107    розрахунками з оплати праці

1635 430 452Поточна 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 149 118Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 1371 3305Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0

© SMA 054954582017



Сиволожський Д.В.

Шанта Т.І.

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: -

1700

1800

1900

0 0

0 0

20480 19877

     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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2018.01.01
КОДИ

05495458

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКАРПАТТЯ-АВТО"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за 2017 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

45858 54597

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

43443 51857

2415 3100

0 0

0 0

0 0

0 0

852 649

0 0

2618 2049

1596 1480

1623 2174

0 0

0 0

0 0

2570 1954

0 7

0 0

0 0

0 0

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

4 0Інші фінансові доходи

2566 1947    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

2566 1636

713 795

2906 2189

756 585

628 635

3300 3693

8303 7897

208930 208930
208930 208930

(1228163) (7,83)

(1228163) (7,83)

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: -

0 311Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Сиволожський Д.В.

Шанта Т.І.

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

(2566) (1636)

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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2018.01.01
КОДИ

05495458

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКАРПАТТЯ-АВТО"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік

55153 65392

0

0 60

0 0

0 0

0

0 0

0 0

1838 378

1997 1717

2144 3114

1028

2086

242 560

0 0

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006

3010

3015

3025

3035

3040

3045

3050

3095

3105

3115

3117

3118

3140

3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

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

    у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

Надходження від операційної оренди

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

0

818

1326

0 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

27 3463020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

49030 598053100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

737 5913110Відрахувань на соціальні заходи

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

03135Витрачання на оплату авансів 0

754 0

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

3716 28873190Інші витрачання

(94) (2498)3195Чистий рух коштів від операційної діяльності

4 21403205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

0 03200Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 03215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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Примітки: -

Сиволожський Д.В.'

Шанта Т.І.

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

0 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 1743290Інші платежі

4 19663295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

0 03260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

10 4833340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

0 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0 03300Надходження від:
Власного капіталу

0 03350Погашення 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

0 1553390Інші платежі

10 3283395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

(80) (204)3400Чистий рух грошових коштів за звітний період

208 4123405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

128 2083415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2018.01.01
КОДИ

05495458

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКАРПАТТЯ-АВТО"

Звіт про власний капітал
за 2017 рік

15670 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

15670 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

2 270

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

2 270

0 0

0 0

1156 0

0

0 0

(2566) 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

1156 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17098

0

(2566)

0

0

0

0

0

17098

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: -

Сиволожський Д.В.

Шанта Т.І.

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

15670 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

2 270

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

(2601) 0

(1445) 0

0

(35)

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

(35)

(2601)

14497

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»
за 2017 рік станом на 31 грудня 2017 року
 (в тисячах українських  гривень)
      1.Товариство та його діяльність
Приватне Акціонерне Товариство «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (далі - «Товариство») є юридичною 
особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України 20.07.1993 року як 
Акціонерне Товариство Виконавчим Комітетом Ужгородської міської ради. Рішенням 
позачергових зборів акціонерів від 26.12.2016 року змінено організаційно- правову форму з 
Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. 
Юридична адреса Товариства - Україна, 88001, м.Ужгород, вул.О.Блистіва 20, фактичне 
місцезнаходження товариства співпадає з юридичною адресою.
Телефон 66-08-45, факс 66-08-45.

Генеральний директор  - Шпонтак Йосип Йосипович  з 27.07.2012 року  по 10.07.2017.      
                                    - Сиволожський Дмитро Вячеславович   з  11.07.2017 по теперішній 
час.                       

 Головний бухгалтер - Андрик Жанна Степанівна з 30.01.2017 року по 25.10.2017 року.
    -  Шанта Тетяна Іванівна з  26.10.2017 року по теперішній час.                       

     Товариство зареєстроване платником ПДВ, свідоцтво про реєстрацію від 12.04.2011 р видане 
ДПІ у м. Ужгороді, індивідуальний номер платника ПДВ – 054954507011.

    Вищим органом управління ПрАТ «Закарпаття-Авто» є Загальні збори акціонерів.
    В  структуру ПрАТ “Закарпаття-Авто” входять 1 філія, яка здійснює діяльність з продажу 
автомобілів і запасних частин, послуги з обслуговування та ремонту автомобілів, та іншу 
діяльність.

№
 з/п Повне найменування відокремленого

 підрозділу Ідентифікаційний код відокремленого
 підрозділу Реквізити   банку, в якому обслуговується відокремлений

 підрозділ Місцезнаходження відокремленого
підрозділу (адреса, номери телефонів) 
    12345
    1Філія «Хуст-Авто»34418086рахунок закритийм. Хуст, вул. І. Франка, 203

Основні види діяльності згідно КВЕД:
           Таблиця1

 КВЕДВиди діяльності
 45.20Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
 45.11Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
 45.19Торгівля іншими автотранспортними засобами
 45.32Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
 49.41Вантажний автомобільний транспорт
 52.21Допоміжне обслуговування наземного транспорту

   Статутний капітал Товариства  складає  15 669 750 (П’ятнадцять мільйонів шістсот шістдесят 
дев’ять тисяч сімсот п’ятдесят) гривень. Статутний капітал поділено на 208 930 (Двісті вісім 
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тисяч дев’ятсот тридцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 75 грн. за одну акцію. 
   Товариство є оператором автомобільного ринку України, що має власні автосалони, станції з 
обслуговування та ремонту автомобілів.
   Товариство є офіційним дилером таких торгових марок як: KIA, Chevrolet, Opel, ЗАЗ, LADA, 
Chrysler, Jeep, Dodge, Merсedes-Benz, , Chery..
   ПрАТ «Закарпаття-Авто» складає консолідовану фінансову звітність відповідно до МСФЗ, з 
якою можливо ознайомитися за адресою: м.Ужгород, вул. О.Блистіва 20
2. Основні підходи до складання фінансової звітності
   У відповідності до вимог Порядку подання фінансової звітності, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України №419  з 1 січня 2012 року Товариство складає фінансову звітність 
згідно з положеннями Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 
      Основні принципи облікової політики Товариства на 2017 рік затверджені наказами по 
Товариству  № 4 від 04.01.2016 року. Облікова політика відповідає всім стандартам МСФЗ, 
чинним на дату складання повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2017 
року).
     Форми звітів складені у відповідності до вимог Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку затверджених наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07 лютого 
2013 року (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України № 627 
від 27 червня 2013 року), у межах чинного законодавства, нормативних актів Міністерства 
фінансів України та міжнародних стандартів.
   

2.1 Звітна дата за звітний період

   Датою річної фінансової звітності за 2017 рік є кінець дня 31 грудня 2017 року.

2.2 Функціональна валюта, валюта подання фінансової звітності та одиниця її виміру

   Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою та 
валютою подання фінансової звітності Товариства. Уся фінансова інформація, представлена в 
українських гривнях, округлюється до найближчої тисячі.
   Операції в інших валютах розглядаються як операції в іноземній валюті. Операції в іноземній 
валюті спочатку відображаються у функціональній валюті за курсом, що діє на дату здійснення 
операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються у 
функціональну валюту за обмінним курсом НБУ, що діє на звітну дату. Усі курсові різниці 
відображаються у звіті про сукупний дохід за період.

2.3 Принципи оцінок

   Фінансова звітність була підготовлена з використанням принципу обліку по історичній вартості 
за виключенням інвестицій, що підлягають оцінці за справедливою вартістю через прибутки або 
збитки, та інвестицій, що є в наявності для продажу.

2.4 Безперервність діяльності
    Товариство складає фінансову звітність на основі принципу безперервності. Управлінський 
персонал не має намірів ліквідувати товариство чи припинити діяльність. Станом на 31 грудня 
2017 року управлінським персоналом було здійснено оцінку, згідно з якою товариство буде в 
подальшому здійснювати свою діяльність на підставі принципу безперервності.     
     Управлінському персоналу не відомо про суттєві невизначеності, пов'язані з подіями чи 
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умовами, крім наявності в Україні політичної та економічної кризи, які можуть спричинити 
значний сумнів щодо здатності товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.

 
2.5 Використання суджень та припущень для оцінки

   При підготовці фінансової звітності були застосовані ряд оціночних суджень та припущень, які 
впливають на величину активів та зобов’язань, відображених у звітності. Встановлені 
припущення та судження  ґрунтуються  на історичному досвіді, поточних та очікуваних 
економічних умовах та іншій доступній інформації. Судження, що найбільш суттєво впливають 
на суми визнані у фінансовій звітності та оцінка значення яких може стати причиною коригувань 
балансової вартості активів та зобов’язань  в наступному фінансовому році включають:
 -Строк експлуатації основних засобів;
 -Знецінення активів;
 -Судові спори; 
 -Відстрочені податкові активи і зобов’язання.

              3. Основні положення облікової політики
3.1 Основні засоби

   Об’єкти необоротних активів відображаються у звіті про фінансовий стан Товариства по 
первісній вартості за мінусом накопиченого зносу та будь-яких збитків від знецінення об’єкту. 
Первісна вартість таких засобів включає витрати, безпосередньо пов’язані із придбанням активів, 
і, по кваліфікаційним активам, капіталізовані витрати за позиками. Для об’єктів, зведених 
господарським способом – собівартістю будуть визнані всі витрати, безпосередньо пов’язані з 
веденням такого будівництва та розподілені накладні витрати (матеріали, заробітна плата, 
амортизація обладнання, задіяного у будівництві та ін.).
   Витрати на ремонт та обслуговування відносяться в склад витрат того періоду, коли такі 
витрати були понесені.
   Витрати на реконструкцію та модернізацію капіталізуються. Непридатні для подальшого 
використання  частини основних засобів визнаються в складі запасів і в подальшому 
реалізуються як брухт.
   Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів відображаються в складі прибутків та збитків 
по мірі їх виникнення.
   У вартість незавершеного будівництва включаються аванси, видані на капітальне будівництво і 
придбання основних засобів.
   Вартість об’єктів основних засобів відноситься на витрати шляхом нарахування амортизації 
протягом строку корисного використання такого активу. Для всіх об’єктів основних засобів, 
амортизація розраховується прямолінійним методом.
   Товариство розділяє об’єкти основних засобів на наступні групи:
 -Будови та споруди;
 -Машини та обладнання;
 -Автотранспорт;
 -Інструменти, прилади, інвентар;
 -Інші основні засоби.

   Для кожного об’єкту основних засобів  встановлюється свій очікуваний строк корисного 
використання. В деяких випадках, очікуваний строк корисного використання може бути меншим, 
аніж строк економічної служби активу в силу специфіки очікуваної корисності активу для 
Товариства. Розрахункова оцінка строку корисного використання активу проводиться із 
застосуванням професійного судження, заснованого на досвіді роботи Товариства з аналогічними 
активами. Очікуваний строк корисного використання регулярно (не рідше одного разу на рік) 
перевіряється, і, при необхідності, переглядається. Амортизація основних засобів нараховується 
лінійним методом протягом таких очікуваних строків корисної служби відповідних активів:
 а) для обє’ктів,що обліковуються на субрахунку 101 – термін не встановлюється;
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 б) для обє’ктів,що обліковуються на субрахунку 102 – від 15 до 70 років;
 в) для обє’ктів,що обліковуються на субрахунку 103 з них:
     - будівлі – від 20 до 80 років;
     - споруди - від 15 до 80 років;
     - передавальні пристрої - від 10 до 80 років;
 г) для обє’ктів,що обліковуються на субрахунку 104 - від 2 до 10 років;
 д) для обє’ктів,що обліковуються на субрахунку 105 - від 5 до 10 років;
 е) для обє’ктів,що обліковуються на субрахунку 106 - від 4 до 10 років;
 ж) для обє’ктів,що обліковуються на субрахунку 109 - від 12 до 15 років;
 з) для обє’ктів основних засобів вартістю нижче 2 500 грн. і які обліковіються на рахунках  
104,105,106,109 термін корисного використання може бути встановлений від 1,5 до 3 років.До 
таких обєктів відноити(але не винятково): спецодяг, калькулятори, інструмент, література, 
кухонний посуд та ін.

   Товариство оцінює строк корисного використання основних засобів не рідше, аніж на кінець 
кожного фінансового року і, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни 
відображаються як зміна в облікових оцінках у відповідності до МСФО 8 (IAS 8) «Облікова 
політика, зміни в облікових оцінках та помилки».
   Такі оцінки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартість основних засобів та на 
амортизаційні відрахування протягом періоду.

3.2 Нематеріальні активи

Нематеріальні активи – немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції та можуть бути 
ідентифіковані, тобто можуть бути відокремлені або відділені від товариства або виникають 
внаслідок договірних або інших юридичних прав (незалежно від того, чи можуть вони бути 
відокремлені). Нематеріальні активи визнаються лише тоді, коли існує ймовірність того, що 
майбутні економічні вигоди, що відносяться до активу, надходитимуть товариству та собівартість 
активу можна достовірно оцінити.
В момент первісного визнання нематеріальні активи оцінюються за собівартістю. Наступна 
оцінка здійснюється за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених 
збитків від зменшення корисності.
   Амортизація нараховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання 
активу. Нематеріальні активи перевіряються на знецінення при появі ризиків знецінення. Термін 
корисного використання та метод амортизації переглядаються один раз на рік.

3.3 Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість є непохідним фінансовим активом та визнається тільки коли 
товариство стає стороною контрактних положень. Первісна оцінка дебіторської заборгованості 
здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до 
цього фінансового активу. Справедливою вартістю дебіторської заборгованості є справедлива 
вартість наданої (отриманої) компенсації. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою 
собівартістю, з урахуванням збитків від зменшення корисності.
Станом на кожну звітну дату товариство оцінює, чи існують об’єктивні свідчення того, що 
корисність дебіторської заборгованості зменшилася. Балансова вартість дебіторської 
заборгованості зменшується через рахунок резерву з одночасним визнанням збитку за звітний 
період. Якщо в наступному періоді величина збитку від зменшення корисності зменшується і це 
зменшення може бути об’єктивно співвіднесено із подією, що має місце після визнання 
зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності стернується. 
Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартості, яка перевищує суму, що її 
мала б амортизована вартість у разі невизнання зменшення корисності на дату сторнування. 
Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості визначається розрахунковим 
методом на підставі історичних даних щодо дебіторської заборгованості товариства.
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3.4 Запаси
          Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Собівартість 
запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під 
час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. В 
Балансі (Звіті про фінансовий стан) запаси відображаються за найменшою з двох величин: 
первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Зменшення вартості запасів (уцінки) 
відображається з одночасним визнаннями збитків. Вартість готової продукції і незавершеного 
виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і 
відповідні виробничі накладні витрати, розраховані на підставі нормативної виробничої 
потужності.
        Вартість рекламних запасів  відноситься на витрати в момент придбання. Собівартість 
одиниць запасів визначається шляхом використання конкретної ідентифікації їх індивідуальної 
собівартості.  

3.5 Знецінення активів

   Товариство оцінює балансову вартість матеріальних та нематеріальних активів на предмет 
наявності ознак знецінення таких активів. При оцінці на знецінення активів, які не генерують 
незалежні грошові потоки, такі активи відносяться до відповідної одиниці, яка такі потоки 
генерує. Наступні зміни у віднесення активів до одиниці, яка генерує грошові потоки, або ж 
розподіленні таких грошових потоків у періодах можуть мати суттєвий вплив на балансову 
вартість відповідних активів.

3.6 Резерв на знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості
    Товариство нараховує резерв на знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості 
виходячи із оцінки  Товариства можливості стягнення заборгованості з конкретних клієнтів. 
Якщо відбувається зниження кредитоспроможності будь-якого із крупних клієнтів, або фактичні 
збитки від невиконання зобов’язань боржниками перевищують оцінки Товариства, фактичні 
результати можуть відрізнятися від вказаних оцінок.
    Якщо Товариство визначає, що не існує об’єктивного підтвердження факту знецінення 
конкретної дебіторської заборгованості, незалежно від суми, така дебіторська заборгованість 
включається до категорії дебіторів із близькими характеристиками кредитного ризику. Сукупні 
заборгованість за такими категоріями, в свою чергу, тестується на предмет знецінення.
    Характеристики кредитного ризику, відповідно до яких відбувається групування дебіторської 
заборгованості, пов’язані із оцінкою майбутніх грошових потоків, які генеруються такою 
заборгованістю і в свою чергу залежать від здатності боржника погасити заборгованість 
відповідно до погоджених умов.
    Майбутні грошові потоки за групою дебіторів, які оцінюються в сукупності на предмет 
знецінення, визначаються із договірних грошових потоків, поточних економічних умов в цілому, 
строків виникнення дебіторської заборгованості, досвід Товариства по списанню такої 
заборгованості в минулому, кредитоспроможності покупців, зміни умов оплати за договорами та 
інших обставин, які, на думку Товариства, можуть вплинути на майбутні грошові потоки від 
такої заборгованості.
    Зміни в економіці, галузевій специфіці або ж у фінансовому становищі окремих клієнтів 
можуть мати наслідком коригування величини резерву на знецінення торгової та іншої 
дебіторської заборгованості, відображеного у фінансовій звітності.
    Товариство використовує судження для оцінки і визнання резервів і розкриття умовних 
зобов'язань відносно наявних судових розглядів та інших претензій, які очікують рішення 
шляхом мирного врегулювання, захисту інтересів в суді або державного втручання, а також 
розкриття інших умовних зобов'язань. Судження пов'язані з оцінкою вірогідності позитивного 
результату наявних претензій або виникнення зобов'язання, а також можливої величини резерву, 
необхідного для остаточного врегулювання. У зв'язку з невизначеністю, властивій процедурі 
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оцінки, фактичні витрати можуть відрізнятися від нарахованих резервів. Оцінка величини 
нарахованих резервів може мінятися у міру отримання нової інформації. Перегляд оцінок 
величин нарахованих зобов'язань може мати істотний вплив на майбутні операційні результати.

3.7 Грошові кошти та їх еквіваленти

   До складу грошових коштів відносяться грошові кошти на рахунках в банку та в касі, а також 
депозити до запитання. До складу еквівалентів грошових коштів відносяться короткострокові 
високоліквідні фінансові вкладення, які можуть бути легко конвертовані в грошові кошти, зі 
строком погашення не більше трьох місяців, вартість яких схильна до незначних коливань.

3.8 Оренда

   Оренда, за умовами якої, до Товариства перейдуть всі ризики і вигоди, пов’язані із правом 
власності на актив, буде класифікуватися як фінансова оренда. Інші види оренди класифікуються 
як операційна оренда.
   Витрати по операційній оренді відноситься на витрати рівномірно протягом терміну оренди 
об’єкта.
   Доходи від операційної оренди відносяться до складу інших операційних доходів.

3.9 Доходи і витрати
   
Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або 
який 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 
(«ПДВ»).
   Виручка від реалізації матеріальних активів відображається в звіті про сукупний дохід, коли 
істотна частина ризиків і винагород від володіння такими активами перейшла до покупця, сума 
виручки може бути надійно визначена, та ймовірне надходження до підприємства економічних 
вигод, пов'язаних з операцією, і витрати, понесені або які будуть понесені в майбутньому по 
даній операції, можуть бути надійно визначені.
   Виручка за контрактом на надання послуг відображається щодо стадії завершення контракту.
Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; 
існує вірогідність того, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, надійдуть Товариству і 
понесені та очікувані витрати, пов’язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.
   Процентні доходи визнаються в звіті про фінансові результати за принципом нарахування, 
виходячи з суми основного боргу і ефективної процентної ставки, яка дисконтує очікувані 
майбутні притоки грошових коштів протягом терміну дії фінансового активу до залишкової 
вартості активу.
    Витрати визнаються в звіті про сукупний дохід за принципом нарахування з урахуванням 
ефективного доходу по зобов'язаннях.
   Всі процентні і інші витрати по позикових засобах, що не відносяться безпосередньо до 
придбання, будівництва або виробництва активу, що відповідає визначеним вимогам, списуються 
у витрати по мірі їх виникнення

  Фінансові доходи та витрати

   Фінансові доходи та витрати включають в себе відсоткові витрати по позиковим коштам, 
відсотковий дохід від розміщених коштів. 
   Витрати по позиковим коштам, які відносяться до активів, для створення яких необхідний 
значний проміжок часу, капіталізується у складі таких активів. Всі інші відсоткові та інші 
витрати по позиковим коштам відносяться на витрати з використанням ефективної відсоткової 
ставки.
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   Відсоткові доходи визнаються по мірі нарахування за ефективною ставкою доходності активу.

3.10 Податок на прибуток
     Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат, 
розрахованих на базі оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та 
відстрочених податкових витрат (доходів). Відстрочені податкові витрати (доходи) виникають 
внаслідок визнання в прибутку чи збитку відстрочених податкових активів та/або відстрочених 
податкових зобов’язань.
     Відстрочені податкові зобов’язання визнаються щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають 
оподаткуванню, крім випадків, коли такі різниці виникають від первісного визнання активу чи 
зобов’язання. Відстрочений податковий актив визнається щодо всіх тимчасових різниць, що 
підлягають вирахуванню, тією мірою, якою є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний 
прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю, яка підлягає вирахуванню, за 
винятком ситуацій, коли відстрочений податковий актив виникає від первісного визнання активу 
або зобов’язання. Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовірним тоді, коли 
відстрочений податковий актив може бути зарахований проти відстроченого податкового 
зобов’язання, яке відноситься до того самого податкового органу, та буде відновлено в тому 
самому періоді, що і актив, або в тому періоді, в якому збиток, що виникає з активу, може бути 
віднесений на попередній або послідуючий період. У випадках, коли немає достатніх 
відстрочених податкових зобов’язань щоб зарахувати відстрочений податковий актив, актив 
відображається в тій мірі, в якій ймовірно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку в 
майбутніх періодах.

3.11 Відстрочені податкові активи та зобов’язання

   Відстрочені податкові активи та зобов’язання переглядаються на кожну звітну дату і 
знижуються у випадку, якщо стає очевидно, що не буде отриманий відповідний прибуток до 
оподаткування. Оцінка вірогідності включає судження, що ґрунтуються на очікуваних 
результатах діяльності. Для оцінки вірогідності реалізації відстрочених податкових активів 
(зобов’язань) в майбутньому використовуються різні фактори, включаючи операційні результати 
минулих років, операційний план, закінчення терміну відшкодування податкових збитків і 
стратегії податкового планування. Якщо фактичні результати відрізняються від оцінених, або ці 
оцінки повинні бути переглянуті в майбутніх періодах, це може чинити негативний вплив на 
фінансове положення, результат від операцій і потоки грошових коштів. У випадку якщо 
величина визнання відстрочених податкових активів в майбутньому повинна бути зменшена, це 
скорочення буде визнано в звіті про сукупний дохід.

3.12 Податок на додану вартість

    Податок на додану вартість нараховується  Товариством за ставкою визначеною в ст.. 193 
Податкового кодексу України. Зобов’язання Товариства з ПДВ виникає на дату відвантаження 
товарів покупцям (надання послуг) або на дату отримання оплати від покупців, в залежності від 
того, що відбулося раніше. Податковий кредит з ПДВ – це сума, на яку Товариство має право 
зменшити свої зобов’язання з ПДВ за звітний період. Право на податковий кредит виникає в 
момент отримання товарів (робіт, послуг) або в момент оплати постачальнику в залежності від 
того, що відбулося раніше. ПДВ по операціям з продажу та придбання визнається в балансі 
розгорнуто та відображається окремо як актив та зобов’язання з ПДВ.

3.13 Акціонерний капітал
       Номінальна вартість простих акцій, дозволених до випуску відображається у складі 
акціонерного капіталу. Перевищення отриманих коштів над номінальною вартістю випущених 
акцій враховується у складі емісійного доходу в капіталі.

3.14 Зобов’язання за дивідендами 
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   Зобов'язання по виплаті дивідендів визнаються у складі зобов'язань в періоді, в якому 
дивіденди затверджені акціонерами.

3.15 Прибуток на акцію

   Прибуток на акцію розраховується шляхом ділення прибутку (збитку), що відноситься на долю 
звичайних акціонерів, на середньозважене число звичайних акцій в обігу.

3.16 Резерви та забезпечення наступних витрат та платежів

   Резерви визнаються, якщо Товариство, внаслідок певної події в минулому, має юридичні або 
добровільно прийняті на себе зобов’язання, для урегулювання яких з великою ймовірністю, 
знадобиться відтік ресурсів, що несуть у собі майбутні економічні вигоди, і які можна оцінити з 
великим ступенем надійності.
3.17  Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах. 
У разі виникнення помилок стосовно визнання, оцінки, подання або розкриття інформації про 
елементи фінансових звітів:  
1. Потенційні помилки поточного періоду, виявлені протягом цього періоду, виправляють до 
затвердження фінансових звітів до випуску. 
2. Товариство  виправляє суттєві помилки попереднього періоду ретроспективно в першому 
комплекті фінансових звітів, затверджених до випуску після їх виявлення шляхом:
a) перерахування порівнювальних сум за відображений попередній період (періоди), в кому 
відбулася помилка; або
б) перерахування залишків активів, зобов’язань та власного капіталу на початок періоду за самий 
перший з відображених попередніх періодів, якщо помилка відбулася до першого з відображених 
попередніх періодів.
Помилку попереднього періоду товариство виправляє шляхом ретроспективного перерахування, 
за винятком випадків, коли неможливо визначити або вплив на конкретний період, або 
кумулятивний вплив помилки.  Якщо неможливо визначити вплив на конкретний період 
помилки щодо порівняльної інформації за один або кілька відображених попередніх періодів, 
товариство перераховує залишки активів, зобов’язань та власного капіталу на початок самого 
першого періоду, для якого можливе ретроспективне перерахування (який може бути поточним 
періодом). Якщо неможливо визначити кумулятивний  вплив, на початку поточного періоду, 
помилки на всі попередні періоди, товариство перераховує порівняльну інформацію для 
виправлення помилки перспективно з самої першої можливої дати.

3.18 Важливі оцінки, професійні судження і припущення в застосуванні облікової політики.
Підготовка фінансової звітності вимагає від управлінського персоналу товариства формування 
суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики, на 
суми активів та зобов’язань, доходів та витрат, відображених у звітності, та на розкриття 
інформації щодо потенційних активів та зобов’язань. Фактичні результати можуть відрізнятися 
від цих оцінок. Оцінки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. 
Результати перегляду облікових оцінок визнаються у періоді, в якому вони переглядаються, а 
також у всіх наступних періодах, на які впливають такі оцінки.
   
4. Розкриття інформації щодо окремих статей фінансових звітів
4.1 Основні засоби 
Основні засоби представлені наступним чином:

     Будинки та спорудиМашини та обладнанняТранспортні засобиІнструменти, прилади та інвентар, 
  ін.ОЗНезавершені капітальні інвестиціїРазом

Первісна вартість
      на 31.12.201642 38226239526711645 726
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      Надходження1217425462916
      Вибуття69478547

      на 31.12.201742 3942793953027-46 095
Накопичений знос

      на 31.12.201627561209391211930 280
      Нараховано знос 5201692628
      Знос по вибувшим4545

      на 31.12.201728081225391216630 863
Залишкова вартість

      на 31.12.2016148215345521615446
      на 31.12.20171431354486115232

    Станом на 31 грудня 2017 року у товариства: відсутні обмеження на право власності;відсутні 
контрактні зобов’язання, пов’язані з придбанням основних засобів; відсутні компенсації третіх 
сторін за об’єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, або які були втрачені чи 
передані; відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди.
В 2017 році не здійснювалась переоцінка основних засобів до їх справедливої вартості. Протягом 
2017 року товариство не отримувало основні засоби за рахунок цільового фінансування.
Станом на 31 грудня 2017 року товариство не має основних засобів, отриманих в фінансову 
оренду. 
Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу.
4.2 Нематеріальні активи
Нижче наведені інформація щодо руху нематеріальних активів за звітний період:
  Компьютерні програми та іншеРазом
Первісна вартість

  на 31.12.2016136136
  Надходження22

  Вибуття--
  на 31.12.2017138138

Накопичена амортизація 
  на 31.12.2016135135

  Амортизація за період11
  Знос по вибувшим1919

  на 31.12.2017136136
Залишкова вартість

  на 31.12.201611
  на 31.12.201722

Нематеріальних активів, корисність яких зменшилась, товариство не має.
Протягом звітного періоду змін методів амортизації та термінів корисного використання 
нематеріальних активів не було.
Протягом звітного періоду товариством не здійснювалася переоцінка вартості нематеріальних 
активів, зважаючи на відсутність свідчень істотної зміни їх вартості.
4.3 Відстрочені податки
Структура відстрочених податків станом на 31.12.2017 року була наступною:
    Різниця в оцінці основних засобівРезерв сумнівних боргів Нематеріальні активи та іншеРазом
Відстрочені податкові активи (зобов’язання)

    на 31.12.2016197563722353
Відстрочені податкові активи (зобов’язання)

    на 31.12.2017197563722353

4.4 Запаси
Станом на 31 грудня запаси включають:
  20162017

  Паливо22
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  Будівельні матеріали     111117
  Автомобілі17091627

  Малоцінні швидкозношувані предмети222
  Інші матеріали

  18441748
   Запаси відображені за первісною вартістю. 
Зменшення та збільшення чистої вартості реалізації запасів протягом 2017 року не було.
.
4.5 Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість представлена наступним чином:

  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:20162017
  Дебіторська заборгованість третіх осіб74221

  Дебіторська заборгованість пов'язаних осіб
  мінус: резерв сумнівних боргів(29)(18)

  45203

  20162017
Інша поточна дебіторська заборгованість:

  Дебіторська заборгованість за авансами виданими46968
  Дебіторська заборгованість за податковими платежами-

  Інша поточна дебіторська заборгованість  пов'язаних  сторін250
  Інша поточна дебіторська заборгованість306

  резерв сумнівних боргів(2)
  499124
Рух резерву сумнівних боргів представлено наступним чином:
 2017

 Сальдо резерву на початок періоду31
 нараховано за звітний період                                                            -

 використано за звітний період13
 списано-

 Сальдо резерву на кінець періоду18

    Згідно з обліковою політикою, резерв під знецінення дебіторської заборгованості визначається 
розрахунковим методом на підставі історичних даних щодо дебіторської заборгованості.
4.6   Грошові кошти та їх еквіваленти
Станом на 31 грудня грошові кошти та еквіваленти представлені таким чином:

  20162017
  Кошти на поточних рахунках 193128

  Готівка15-
  208128

4.7   Статутний капітал
Статутний капітал Компанії станом на 31.12.2017 року становив 15 669 750 (п’ятнадцять 
мільйонів шістсот шістдесят дев’ять тисяч сімсот п’ятдесят) гривень. Статутний капітал поділено 
на 208 930 (двісті вісім тисяч дев’ятсот тридцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 
75 грн. за одну акцію.

Розподіл прибутку 
У відповідності до українського законодавства Товариство розподіляє прибуток у якості 
дивідендів на основі бухгалтерської звітності складеної за МСФЗ. У відповідності  до 
українського законодавства розподілу підлягає чистий прибуток. За 2017 рік Товариство 
отримало збиток в сумі 2 566 тис. грн..

 4.8Довгострокові зобов’язання
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Станом на 31 грудня обліковуються  наступні довгострокові зобов’язання:
      №Вид векселяВекселе-отримувачНомерДата складанняДата погашенняНомінальна вартість (грн.)

      1простийПАТ «Ураїнська автомобільна корпорація АА 253180204.02.1509.02.15410 000,00

4.9 Кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість представлена наступним чином:
  20162017
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

  Кредиторска заборгованість заборгованість за товари, роботи, послуги 6717
  Кредиторска заборгованість за товари, роботи, послуги - пов'язаних  сторін5774

  676781
Інша поточна кредиторська заборгованість

  з одержаних авансів430452
  з бюджетом247178

  зі страхування1029
  з оплати праці89107

  Інші поточні зобов'язання13713305
  21474071

4.10 Поточні забезпечення
 Забезпечення на виплату відпусток працівникам2017

 Сальдо резерву на початок періоду149
 нараховано за звітний період                                                            356

 використано за звітний період387
 Сальдо резерву на кінець періоду118

    Нарахування проведено на підставі даних відділу роботи з персоналом про кількість днів 
невикористаної відпустки та у відповідності до середньої заробітної плати за 2017 рік по 
кожному працівнику Товариства зокрема.
4.11  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року доходи Товариства складали:
  20162017

  Дохід від реалізації автомобілів4823839032
  Дохід від реалізації запасних частин51405011

  Дохід від реалізації послуг з ремонту і ТО 15791815
  54 95745858

4.12    Собівартість реалізації
За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року собівартість реалізованої продукції складала:
  20162017
Собівартість реалізованих автомобілів 
Собівартість реалізованих запчастин

 Собівартість іншої реалізації (45524)

(4123)

 (13)
(37 090)

(3 913)

  Комунальні послуги(225)(253)
  Витрати на заробітну плату (904)(1 162)

  Амортизація (308)(296)
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  Послуги охорони (182)(242)
  Оренда обладнання (335)(305)

  Інші витрати (243)(182)
  (51 857)(43 443)
4.13  Адміністративні витрати
За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року адміністративні витрати складали:
  20162017

  Матеріальні витрати(70)(70)
  Витрати на адміністративний персонал(1103)(1575)

  Професійні послуги(90)(118)
  Амортизація обладнання загального призначення(192)(208)

Витрати на поточні ремонти та обслуговування основних фондів загального 
  призначення(175)(209)

  Витрати на послуги зв’язку(22)(29)
  Витрати енергії та комунальні послуги(149)(199)

  Банківські послуги(33)(38)
  Оренда легкового автомобіля(72)(42)

  Послуги охорони(67)(126)
  Інші адміністративні витрати(76)(4)

  (2049)(2618)
4.14  Витрати на збут
За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року витрати на збут складали:
  20162017

  Витрати на персонал з маркетингу та збуту(625)(644)
  Послуги реклами(286)(320)

  Амортизація обладнання збутового призначення(135)(124)
  Транспортні послуги(25)(20)

  Послуги охорони(192)(242)
  Роялті(6)(6)

  Матеріальні витрати(39)(38)
  Комісійні дилерам(83)(34)

  Витрати на поточні ремонти та обслуговування основних фондів(14)(89)
  Інші збутові витрати(75)(79)

  (1480)(1596)
4.15  Інші операційні та звичайні доходи
За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року  інші доходи Товариства складали:
  20162017

  Прибуток від реалізації ОЗ172-
  Дохід від операційної оренди активів174667

  Безнадійна кредиторська заборгованість10212
  Дохід за відповідальне зберігання автомобілів59115

  Інші доходи від операційної діяльності14258
  Інші доходи від звичайної та фінансової діяльності74

  656856
4.16  Інші операційні та звичайні витрати
За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року  інші  витрати Товариства складали
  20162017

  Податки(2026)(1544)
  Нестачі і втрати від псування ТМЦ(64)(19)

  Штрафи(26)(0)
  Інші витрати(58)(60)

  (2174)(1623)
5. Операції з пов’язаними сторонами
У даній фінансовій звітності пов’язаними вважаються  сторони, одна з яких контролює 
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організацію або контролюється нею, або разом з організацією є  об'єктом спільного контролю.
Зв’язані сторони можуть вступати в угоди, які не проводилися б між незв’язаними сторонами, 
ціни і умови таких угод можуть відрізнятися від  угод і умов  між  незв’язаними сторонами
Пов'язані сторони включають: 
 -акціонерів
 -ключовий керуючий персонал і близьких членів їх сімей
 -підприємства, що перебувають під контролем або які знаходяться під істотним впливом 

Товариства, чи його акціонерів.
6. Потенційні та умовні зобов’язання
Юридичні питання
В ході звичайної господарської діяльності Товариство виступає в якості «Позивача» та 
«Відповідача» за окремими судовими позовами. Керівництво вважає, що максимальна 
відповідальність по зобов'язаннях, у разі їх виникнення, внаслідок таких позовів або претензій, 
не буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан або результати майбутніх 
операцій Товариства.

   №п/пПредмет споруСума позову (грн.)Результат розгляду
 2.Про визнання протиправним та скасування п.1 рішення сесії Ужгородської міської ради №1716 

  від 19.06.2016р.немайновийКасаційна інстанція Справа №К/800/18595/16
Вищий адміністративний суд України
  Позивач: ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»
Відповідач: Ужгородська міська рада
Перебуває на розгляді

  Перебуває на розгляді у ВАСУ
   Скасування податкового повідомлення-рішення ----------Касаційна інстанція. Справа 
№К/9901/1898/18
Касаційний адміністративний суд
Позивач: ПАТ "Закарпаття-Авто"
Відповідач: Державна податкова інспекція у м. Ужгороді
Перебуває на розгляді ВАСУ

    Станом на 31 грудня 2017 року, за оцінками керівництва, ймовірність програшу Товариства у 
судових справах, в яких воно є відповідачем є низькою, тому забезпечення під сплату коштів за 
даними позовами не нараховані.
Податкова система
    Приймаючи до уваги нестабільність податкової політики держави, оцінка відстрочених 
податкових активів та зобов’язань проводилась на основі суджень керівництва Товариства що 
базувалось на інформації, яка була у його розпорядженні на момент складання даної фінансової 
звітності. 
    При розрахунку сум відстрочених податкових активів та зобов’язань Товариство 
використовувало ставки податку, які, як очікується, будуть діяти в період реалізації тимчасових 
різниць, що призвели до виникнення відповідних відстрочених податкових активів та 
зобов’язань.
7. Політика управління ризиками
Ризик ліквідності
Ризиком ліквідності є ризик того, що Товариство не зможе розрахуватися по зобов'язанням при 
настанні терміну їх погашення. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за 
ліквідністю. Товариство використовує процедуру підготовки бюджету і прогнозування руху 
грошових коштів, що забезпечує наявність у Товариства необхідних коштів для виконання своїх 
платіжних зобов'язань. На основі прогнозованих потоків грошових коштів приймаються рішення 
про вкладення грошових коштів або залученні фінансування, коли це потрібно. Проведення 
політики аналізу та управління кредитним ризиком забезпечує наявність у Товариства достатньої 
суми грошових коштів для погашення зобов'язань Товариства в строк.
Кредитний ризик
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Кожен клас фінансових активів, представлений в звіті про фінансове стан Товариства до певної 
міри схильний до кредитного ризику. Керівництво розвиває і вводить політики і процедури, які 
мінімізують впливи негативних подій, викликаних впливом ризиків на фінансовий стан 
Товариства.
Фінансові інструменти, які мають кредитний ризик, - це в основному дебіторська заборгованість 
з основної діяльності і інша дебіторська заборгованість. Кредитний ризик, пов'язаний з цими 
активами обмежений  внаслідок розміру клієнтської бази Товариства і безперервними 
процедурами моніторингу кредитоспроможності  клієнтів і інших дебіторів.
Дебіторська заборгованість Товариства представлена дебіторською заборгованістю державних 
підприємств, комерційних організацій і приватних осіб, при цьому кожна з груп дебіторів має 
кредитний ризик. 
    Проте, керівництво робить всі можливі заходи, щоб мінімізувати ризик неповернення 
дебіторської заборгованості від цієї категорії дебіторів. Зокрема кредитоспроможність таких 
дебіторів оцінюється на основі фінансових показників. 
ДОВІДКА ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
    На підставі даних фінансової звітності розраховані  показники, які характеризують 
фінансовий, майновий стан та рентабельність Товариства

 ПоказникиФормула розрахунку показника фінансового стану акціонерного 
   товаристваОрієнтовне позитивне значення показникаСтаном на 31.12.2016Станом на 31.12.2017

    
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 

 Показує  яку частку поточних  боргів підприємство може погасити зараз наявними коштамиф. 1-
м (ряд. 1160 + ряд. 1165) /

 ф.1-м ряд. 1695≥0,25 - 0,5

  0,0700,03
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)
Показує яку частку поточних боргів підприємство  може сплатити, якщо для цього використає 

 всі  оборотні активиф.1-м ряд. 1195
 ф.1-м ряд. 1695≥1,0 - 2,0

  0,9010,46
 Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) ф.1-м ряд. 1495

   ф.1-м ряд. 1900   ≥  0,50,8350,73
    Показує, в якій мірі підприємство не залежить від своїх кредиторів

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)
Показує співвідношення залучених і власних коштів.
  ф.1-м (ряд1595 + ряд. 1695)  /
ф.1-м ряд. 1495
   ≤ 0,5 - 1,00,20,37
Коефіцієнт рентабельності активів 

 Характеризує ефективність використання активів підприємстваф. 2 ряд. 2465/ 
   ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2> 0--

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує можливість підприємства виконувати свої 
поточні зобов’язання за рахунок ліквідних активів (грошові кошти). Одержане значення 
коефіцієнта свідчить про те, що Товариство в разі необхідності не зможе миттєво погасити усю 
своєю короткострокову заборгованість.
Коефіцієнт загальної ліквідності показує, якою мірою поточні зобов’язання можуть бути покриті 
поточними активами. Розраховане значення коефіцієнту говорить про те, що на кожну гривню 
своїх короткострокових зобов’язань Товариство має 0,46 гривні поточних активів. Тобто, в разі 
необхідності Товариству розрахуватися одночасно з усіма короткостроковими боргами, воно не 
може їх погасити за рахунок своїх оборотних засобів.
Коефіцієнт автономії характеризує незалежність фінансового стану Товариства  від позикових 
коштів. Він показує частку власних засобів у загальній сумі джерел. Товариство володіє 
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достатнім власним капіталом, тому є незалежним від залучених коштів, тобто на 1 грн. залучених 
коштів власних коштів вкладено 0,73 грн.
Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених та власних коштів 
характеризує залежність Товариства від залучених коштів. Сукупна вартість залучених поточних 
коштів у 2,7 разів менша ніж вартість вкладених власних коштів.
Коефіцієнт ефективності використання активів дозволяє визначити ефективність використання 
активів Товариства Тобто він показує, скільки гривень прибутку заробила кожна гривня активів 
підприємства. Діяльність Товариства за підсумками 2017 року є збиткова.
9. Події після дати балансу.
      Події, інформація про які може вплинути на здатність користувачів фінансової звітності 
робити відповідні оцінки та приймати рішення, після 31 грудня 2017 року не відбувались.

Генеральний директор        ________________  Сиволожський Д.В.
 

Головний бухгалтер             ________________   Шанта Т.І.
-
-

-
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Текст аудиторського висновку (звіту)

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

          Акціонерам та керівництву 
         ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»
для подання Національній комісії 
з цінних паперів та фондового ринку

ЗВІТ З АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка із застереженням
    Ми провели аудит фінансової звітності ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО», що складається із балансу станом на 31 
грудня 2017 року, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та 
приміток до фінансової звітності за рік, що закінчився зазначеною датою включаючи стислий виклад значущих 
облікових політик.

    На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа
для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах  фінансовий стан ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» на 31 грудня 2017 року,та її фінансові результати і грошові 
потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

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

ТзОВ "ІФ-аудит"

31790207

76019, м.Iвано-Франкiвськ, вул. П. Мирного,8

1060 26.01.2001

д/н, д/н д/н,  д/н

1

2

3

4

5

Номер та дата видачі свідоцтва про 
відповідність системи контролю якості, 
виданого Аудиторською палатою України

1060 26.01.20016

Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності

01.01.2017-31.12.20177

Думка аудитора8 із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

    Ми провели аудит фінансової звітності ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО», що складається із балансу станом на 31 
грудня 2017 року, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та 
приміток до фінансової звітності за рік, що закінчився зазначеною датою включаючи стислий виклад значущих 
облікових політик.

    На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа
для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах  фінансовий стан ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» на 31 грудня 2017 року,та її фінансові результати і грошові 
потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

9

Номер та дата договору на проведення аудиту - 10

Дата початку та дата закінчення аудиту -19.03.201811

Дата аудиторського висновку (звіту) 19.03.201812

Розмір винагороди за проведення річного 
аудиту, грн

7000,0013

14
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Основа для думки із застереженням
 •        аудитори не мали можливості спостерігати за інвентаризацією активів та зобов’язань на кінець звітного періоду 

у зв’язку з призначенням аудитора після закінчення звітного періоду.  Однак в товаристві цю процедуру виконувала 
інвентаризаційна комісія( наказ     № 83  від 26.09.2017 року), якій  висловлено довіру.     
       
     Результати інвентаризації розглянуті на засіданні інвентаризаційної комісії (протоколи робочих комісій  від 
01.10.2017 року ) та її наслідки відображені за даними бухгалтерського обліку у 2017 році.       

       Згідно вимог МСА аудитором були виконані альтернативні процедури, які обґрунтовують думку, що активи та 
зобов’язання  наявні. Тому аудитори вважають, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, 
якщо такi є, не може бути суттєвим  або всеохоплюючим;

 •аудитори  не в змозі безумовно підтвердити дебіторську та кредиторську заборгованість Товариства оскільки на час 
закінчення аудиту частково отримано відповіді на запити,щодо взаємних розрахунків з контрагентами.
  
         Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими 
стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.

    Ми є незалежними по відношенню до товариства згідно з етичними вимогами,застосовними в Україні до нашого 
аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що 
отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із 
застереженням.

Інформація, за винятком фінансової звітності та звіту аудитора
щодо неї
     Управлінський персонал  несе відповідальність за іншу інформацію яка надається у складі звіту до НКЦПФР, але 
не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.
   
     Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким 
рівнем впевненості
щодо цієї іншої інформації.

     У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та 
при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими 
знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве 
викривлення(МСА) 720.
    
      Аудиторами не виявлено невідповідностей між представленою фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та 
іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів в складі особливої інформації, тощо. 

      У відповідності з проведеними в процесі аудиту процедурами ми вважаємо, що проведений нами аудит дає 
обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки щодо здатності Товариства безперервно продовжувати 
діяльність та його платоспроможності в наступних періодах, згідно з вимогами МСА 570 "Безперервність".

Ключові питання аудиту

     Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту 
фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в 
цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

     Крім питань, викладених у розділі «Основа для думки із
застереженням» ми визначили, що немає інших  ключових питань аудиту,
інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваження, за фінансову звітність

    Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності, що надає правдиву та 
неупереджену інформацію відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, і за таку систему 
внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання 
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

    При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відпові-
дальність за оцінку здатності товариства продовжувати свою діяльність на
безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати товариство чи 
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припинити діяльність,або не має інших реальних альтернатив цьому.
    
    Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за
нагляд за процесом фінансового звітування товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

     Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора,який містить нашу думку. Обґрунтова-
на впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит,
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо
таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки;
вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що
приймаються на основі цієї фінансової звітності.

ЗВІТ ЩОДО ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ ВИМОГ
     У відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять 
перевірену аудитором фінансову звітність», під час виконання завдання з аудиту, аудитор здійснює аудиторські 
процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та 
іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з вищевказаними  законодавчими та нормативними 
актами, і за наслідками цих процедур в розділі аудиторського звіту «Звіт щодо вимог інших законодавчих і 
нормативних актів», аудитор висловлює думку щодо: 

Виконання Товариством значних правочинів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»

Аудиторами виконані процедури щодо перевірки дотримання Товариством вимог законодавства стосовно виконання 
значних правочинів, які відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» визнано значними, що 
складають 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. 
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 04 квітня 2017 року п.9) надано попереднє 
схвалення на вчинення значних правочинів протягом не більше одного року з дати прийняття даного рішення
За результатами проведеної перевірки у звітному періоді аудиторами не виявлено порушень дотримання вимог 
законодавства про виконання значних правочинів.
Стан корпоративного управління в тому числі внутрішнього контролю
 Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до 
Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо 
відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні 
товариства» та вимогам Статуту. 
     Система корпоративного управління у Товаристві загалом відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні 
товариства». Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих 
помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає 
адміністративний та бухгалтерський контроль.       
                        За результатами перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що система 
корпоративного управління створена, стан корпоративного управління Товариства відповідає Закону України «Про 
акціонерні товариства». У Товаристві відсутній комітет з внутрішнього аудиту, посада  внутрішнього аудитора.     
                       Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія, що 
обирається Загальними зборами акціонерів.
            
    На підставі даних фінансової звітності станом на 31 грудня 2017 року розраховані  показники, які характеризують 
фінансовий, майновий стан та рентабельність Товариства:

  ПоказникиФормула розрахунку показника фінансового стану акціонерного товаристваНормативне позитивне 
 значення показникаРозрахункове значення

   
 Коефіцієнт абсолютної ліквідностіф. 1-м (ряд. 1160 + ряд. 1165) /

 ф.1-м ряд. 1695  ≥0,25 - 0,50,03
 Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)ф.1-м ряд. 1195

 ф.1-м ряд. 1695  ≥1,0 - 2,00,46
 Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії)ф.1-м ряд. 1495

 ф.1-м ряд. 1900  ≥  0,50,73
Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)
 ф.1-м (ряд1595 + ряд. 1695)  /
ф.1-м ряд. 1495
   ≤ 0,5 - 1,00,37

 Коефіцієнт рентабельності активівф.2-м ряд. 2350 /
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  ф.1-м (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2> 0-

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує можливість підприємства виконувати свої поточні зобов’язання за 
рахунок ліквідних активів (грошові кошти). Одержане значення коефіцієнта свідчить про те, що Товариство в разі 
необхідності не може миттєво погасити усю свою короткострокову заборгованість.
Коефіцієнт загальної ліквідності показує, якою мірою поточні зобов’язання можуть бути покриті поточними 
активами. Розраховане значення коефіцієнту говорить про те, що на кожну гривню своїх короткострокових 
зобов’язань Товариство має 0,46 гривень поточних активів. Тобто, в разі необхідності (короткострокова перспектива) 
Товариство не зможе розрахуватися одночасно з усіма короткостроковими боргами.
Коефіцієнт автономії характеризує незалежність фінансового стану Товариства  від позикових коштів. Він показує 
частку власних засобів у загальній сумі джерел. Товариство володіє достатнім власним капіталом, тому є незалежним 
від залучених коштів, тобто на 1 грн. всіх залучених коштів власних коштів вкладено 0,73 грн.
Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених та власних коштів характеризує залежність 
Товариства від залучених коштів. Сукупна вартість залучених поточних коштів у 2,7 разів менша ніж вартість 
вкладених власних коштів.
Коефіцієнт ефективності використання активів дозволяє визначити ефективність використання активів Товариства 
тобто він показує, скільки гривень прибутку заробила кожна гривня. За підсумками  діяльності у 2017 діяльність 
Товариства є збиткова.

  
 Директор аудиторської фірми       
“ІФ-аудит”(сертифікат № 001422)     _____________       М. Мосійчук  
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