
Титульний аркуш

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Генеральний директор Черняк В.М.

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

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

Комісії.

(дата)

28.04.2017

М.П.

  за                   рік2016

І. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

05495466

Юності,41А, с. Микитинці, Івано-Франківський,

 Iвано-Франкiвська область, 76492, УКРАЇНА

(0342) тел. 55-48-69; тел./факс 55-48-74, (0342) 5

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

(дата)

28.04.2017

2. Річна інформація 

опублікована у

(дата)

28.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

№ Бюлетень "Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку"

Акціонерне товариство

3. Річна інформація 

розміщена на 
сторінці

в мережі 
Інтернет

http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua/

(адреса сторінки)

(дата)

28.04.2017

6. Електронна поштова адреса uprava@ifavto.com.ua
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Зміст

X1. Основні відомості про емітента

X2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

5. Інформація про рейтингове агентство

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

(розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

X1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X9. Інформація про загальні збори акціонерів

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 емітента

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

X16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду

X17. Інформація про стан корпоративного управління

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після

 змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 

періоду

4) інформація про похідні цінні папери

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

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

значних правочинів

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

правочинів

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

 вчинення яких є заінтересованість
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34. Примітки:  У звітному періоді Товариство не брало участі в створенні юридичних осіб; 

Корпоративного секретаря в Товаристві не обрано; Інформація про рейтингове агентство не 

зазначалась, у зв'язку з тим, що не проводилась рейтингова оцінка Товариства або його цінних 

паперів;  Інформація про дивіденди не зазначалась, у зв'язку з тим, що рішення про виплату 

дивідендів протягом звітного та попереднього років не приймались; Інформація про облігації не 

зазначалась, у зв'язку з тим, що облігації Товариством не випускались; Інформація про інші цінні 

папери, випущені емітентом не заповнювалась, оскільки Товариством такі цінні папери не 

випускались;  Інформація про похідні цінні папери не зазначалась, оскільки Товариством такі 

цінні папери не випускались; Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не 

зазначалась, оскільки викуп акцій не здійснювався; Інформація про обсяги виробництва та 

реалізації основних видів продукції, цей додаток Товариством не заповнюється; Інформація про 

собівартість реалізованої продукції - цей додаток не заповнюється Товариством; Інформація про 

прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не зазначалась,

 оскільки на момент прийняття даних рішень їх розкриття не передбачалось. Інформація про 

прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та інформація про 

прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість не зазначалась, оскільки такі рішення не приймались. Інформація про 

забезпечення випуску боргових цінних паперів, не заповнювалась, оскільки цей додаток не 

заповнюється Товариством. Відомості пунктів 18-28 не заповнювались, оскільки дані додатки не 

заповнюються акціонерними товариствами; Річна фінансова звітність, складена відповідно до 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;  Відомості п. 32 не заповнювались, оскільки 

Товариство не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску 

боргових цінних паперів. Звіт про стан об'єкта нерухомості у складі звіту не надається, у зв'язку з 

тим, що облігації не випускались.

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)

© SMA 054954662016 р. 



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-

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

немає

немає

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

26005553408

немає

45.11

45.20

45.32

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

4. Територія (область) Iвано-Франкiвська

№ 70-п

19.09.2003

11600120,00

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

   338. Середня кількість працівників (осіб)

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

Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу)

Дата 

видачі

Державний орган, що видав Дата 

закінчення

 дії 

ліцензії 

(дозволу)

1 2 3 4 5

Ремонт та технiчне 

обслуговування 

автомобiлiв

306790 05.11.2013 ДПI в м.Iвано-Фрнакiвську 

Головного управлiння 

мiндоходiв в Iвано-

Франкiвськiй областi

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

31.12.2018

роздрiбна торгiвля 

(юр.особи)

306833 15.01.2014 ДПI в м.Iвано-Фрнакiвську 

Головного управлiння 

мiндоходiв в Iвано-

Франкiвськiй областi

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

31.12.2018

© SMA 054954662016 р. 



Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Код за 

ЄДРПОУ 

засновника 

та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 
належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості)

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)

Засновником та учасником 

Товариства є: АТ "Українська 

автомобільна корпорація"

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

Печерський, Київська область, 01004, 

УКРАЇНА

94,58893500000

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, 

який видав паспорт

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 
належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості)

фізичні особи 5,41106500000

100,00000000000Усього:
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1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

V. Інформація про посадових осіб емітента

1983

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Оздоровчий комплекс 

"Карпати", посада - провідний бухгалтер;

9) опис:  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) - 16

Попередні посади: Оздоровчий комплекс "Карпати", посада - провідний бухгалтер

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 ТНЕУ м. Тернопіль

Зборовська Ольга Михайлівна

СЕ, 490941, 26.06.2009, Калуський МВ УВМСУ в Івано-

Франківській області

член Дирекції - Головний бухгалтер

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

28.05.2015 без визначеного терміну8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено)

1980

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Провiдний фахiвець з 

фiнансiв, АТ "УкраАвто

вища Львівський державний фінансово -економічний 

інститут

Черняк Віталій Миколайович

КВ, 138883, 04.05.1999, Шевченкiвський РВ ЛМУ України у 

Львiвськiй обл

Генеральний директор

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**
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9) опис:  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) - 16

Попередні посади: Провiдний фахiвець з фiнансiв, АТ "УкраАвто

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

30.12.2014  без зазначення терміну8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено)

1958

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Голова Правління ПАТ 

"Українська автомобільна корпорація"

9) опис:  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) - 39

Попередні посади: Голова Правління ПАТ "Українська автомобільна корпорація"

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Вища. Національна академія державного управління при 

Президентові України

Козіс Олександр Миколайович

СН, 183291, 14.05.1996, Печерський РУ ГУ МВС України у м.

 Києві

Голова Наглядової ради

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

04.05.2016 до наступних річних зборів Товариства8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено)

1983

Сенюта Ігор Васильович

КВ, 272478, 07.10.1999, Залізничний РВ УМВС України у 

Львівській області

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

4) рік народження**
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13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Начальник департаменту 

майнових відносин ПАТ "Українська автомобільна корпорація"

9) опис:  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) - 13

Попередні посади: Начальник департаменту майнових відносин ПАТ "Українська автомобільна 

корпорація"

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Вища. Київський національний університет ім. Шевченка5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

01.05.2016  до наступних річних зборів Товариства8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено)

1977

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Заступник Голови Правління з 

фінансових питань і маркетингових комунікацій АТ "Українська автомобільна корпорація"

9) опис:  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) - 18

Попередні посади: Заступник Голови Правління з фінансових питань і маркетингових 

комунікацій АТ "Українська автомобільна корпорація"

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Вища. Сумський Державний аграрний інститут

Бей Наталія Олександрівна

СО, 172271, 06.07.1999, Мінський РУ ГУ МВС України у м. 

Києві

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

01.05.2016 до наступних річних зборів Товариства8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено)

Прилуцька Валентина Іванівна

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи
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1970

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: начальник відділу організації 

праці і заробітної плати ПАТ "Українська автомобільна корпорація"

9) опис:  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) - 24

Попередні посади: начальник відділу організації праці і заробітної плати ПАТ "Українська 

автомобільна корпорація"

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Вища. Київський Державний Педагогічний Інститут 

іноземних мов

СН, 589191, 05.08.1997,  Подільський РУ ГУ МВС України у 

м. Києві

3) паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

01.05.2016 до наступних річних зборів Товариства8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено)

1950

42

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

"ВОЛИНЬ-АВТО"

9) опис:  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) - 42

Попередні посади: Генеральний директор ПАТ "ВОЛИНЬ-АВТО"

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Вища. Рівненський інститут інженерів водного господарства

Корольчук Юрій Степанович

АС, 007875, 09.02.1996, Луцький РВ УМВС України у 

Волинській області

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

01.05.2016 до наступних річних зборів Товариства8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено)
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1967

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Начальник управління 

претензійно-позовної діяльності ПАТ "УСК "Гарант-АВТО"

9) опис:  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) - 21

Попередні посади: Начальник управління претензійно-позовної діяльності ПАТ "УСК "Гарант-

АВТО"

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. Київський університет імені Тараса Шевченка

Іскра Ігор Іванович

АК, 218035, 23.06.1998, Ленінський РВ УМВС України в 

Дніпропетровській області

Голова Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

16.05.2015 на 3 роки8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено)

1954

45

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Головний бухгалтер ПАТ 

"Українська автомобільна корпорація"

Вища. Київський торгово-економічний інститут

Вертійова Антоніна Дмитрівна

СТ, 075838, 29.11.2008, Святошинським РУ ГУ МВС України 

в м. Києві

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

16.05.2015 на 3 роки8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено)
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9) опис:  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) - 45

Попередні посади: Головний бухгалтер ПАТ "Українська автомобільна корпорація"

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.

* 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

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи

2 4 5 6 7 8 91 3

Вертійова Антоніна 

Дмитрівна

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Ревізійної комісії СТ, 075838, 29.11.2008, 

Святошинським РУ ГУ МВС України

 в м. Києві

фізична особа

Іскра Ігор Іванович

0 0,00000000000 0 0 0 0Голова Ревізійної 

комісії

АК, 218035, 23.06.1998, Ленінський 

РВ УМВС України в 

Дніпропетровській області

фізична особа

Корольчук Юрій 

Степанович

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Наглядової ради АС, 007875, 09.02.1996, Луцький РВ 

УМВС України у Волинській області

фізична особа

Прилуцька Валентина 

Іванівна

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Наглядової ради СН, 589191, 05.08.1997,  Подільський

 РУ ГУ МВС України у м. Києві

фізична особа
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2 4 5 6 7 8 91 3

Бей Наталія 

Олександрівна

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Наглядової ради СО, 172271, 06.07.1999, Мінський РУ

 ГУ МВС України у м. Києві

фізична особа

Сенюта Ігор Васильович

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Наглядової ради КВ, 272478, 07.10.1999, Залізничний 

РВ УМВС України у Львівській 

області

фізична особа

Козіс Олександр 

Миколайович

0 0,00000000000 0 0 0 0Голова Наглядової ради СН, 183291, 14.05.1996, Печерський 

РУ ГУ МВС України у м. Києві

фізична особа

Черняк Віталій 

Миколайович

0 0,00000000000 0 0 0 0Генеральний директор КВ, 138883, 04.05.1999, 

Шевченкiвський РВ ЛМУ України у 

Львiвськiй обл

фізична особа

Зборовська Ольга 

Михайлівна

0 0,00000000000 0 0 0 0член Дирекції - 

Головний бухгалтер

СЕ, 490941, 26.06.2009, Калуський 

МВ УВМСУ в Івано-Франківській 

області

фізична особа

Усього: 0 0,00000000000 0 0 0 0
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів

26.12.2016

99,98

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з пропозиціями щодо 
переліку питань порядку денного надійшла від акціонера, який є власником 10 і більше відсотків 
акцій Товариства - АТ "Українська автомобільна корпорація". Перелік питань, що розглядалися 
на загальних зборах: 1.Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства. 2 Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів 
Товариства. 3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу 
засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів . 4. 

Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 5. Про 
зміну типу Товариства. 6. Про зміну найменування Товариства.  7. Внесення змін та доповнень до
 Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції 
Статуту Товариства. 8. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту 
Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. 9. Про затвердження нових 
редакцій внутрішніх положень Товариства. Питання до порядку денного позачергових Загальних 

зборів акціонерів пропонувались Головою Наглядової Ради. Всі питання порядку денного 
розглянуті, по всіх питаннях прийняті відповідні рішення. Результати розгляду питань порядку 
денного загальних зборів: По першому питанню вирішили обрати лічильну комісію позачергових
 Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: Голова лічильної комісії Зорій 

Марія Миколаївна;Член лічильної комісії Белей Ірина Михайлівна; Член лічильної комісії 
Саранчук Ольга Василівна. По другому питанню вирішили: Обрати Головою позачергових 
Загальних Зборів акціонерів Товариства та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів . 
По третьому питанню вирішили: Схвалити рішення Наглядової Ради про затвердження порядку 
та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів. 
По четвертьому питанню вирішили: Затвердити регламент  роботи позачергових Загальних 
зборів акціонерів Товариства. По пятому питанню вирішили: Змінити тип ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» з публічного акціонерного 
товариства на приватне акціонерне товариство. По шостому питанню вирішили: Змінити 

найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-

АВТО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО». По 
сьомому питанню вирішили: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом 

викладення його в новій редакції.  По восьмому питанню вирішили: Уповноважити Генерального
 директора Черняка Віталія Миколайовича підписати Статут в новій редакції та забезпечити 

проведення його державної реєстрації. По девятому питанню вирішили: Затвердити в новій 

редакції Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Ревізійну комісію 

Товариства», Положення «Про Дирекцію Товариства», Положення «Про Загальні Збори 

Товариства». З усіх питань рішення були прийняті акціонерами, що брали участь у позачергових 

Загальних зборах акціонерів Товариства, одноголосно.Пропозицій до порядку денного та 
проектів рішень Зборів від акціонерів не надходило. Особа, що ініціювала проведення 
позачергових загальних зборів: акціонер, що володіє  10 і більше відсотків акцій - Публічне 
акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація". Результати розгляду питань 
порядку денного: З питань порядку денного № 1-9  рішення «за» прийнято 100 % голосів 
акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

чергові позачергові
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12.04.2016

99,98

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: Голова Зборів нагадала присутнім 

порядок денний Зборів:1.	Обрання членів лічильної комісії.ії 2.	Затвердження регламенту роботи
річних Загальних зборів акціонерів Товариства.3.	Звіт Дирекції Товариства за 2015 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.4.	Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та
 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.5.	Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії 
Товариства.6.	Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності 
Товариства за 2015 рік.7.	Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за 
підсумками діяльності Товариства у 2015 році.8.	Попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом року.9.	Внесення змін та доповнень до Статуту 
Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту 
Товариства.10.	Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту 
Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.11.	Затвердження Положення про
Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.12.	Припинення
 повноважень членів Наглядової Ради.13.	Обрання членів Наглядової Ради.14.	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.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропонувались Головою 

Наглядової Ради. Всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях прийняті відповідні 
рішення. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню вирішили: Обрати 

лічильну комісію у складі: -	Голови лічильної комісії Зборовської Ольги Михайлівни;-	Члена 
лічильної комісії Стахурську Христини Василівни;-	Члена лічильної комісії Саранчук Ольги 

Василівнии. По другому питанню вирішили: Звердити регламент роботи річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства. По третьому питанню вирішили: Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 
2015 рік.  . По четвертьому питанню вирішили: Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 
2015 рік.. По пятому питанню вирішили: Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 

рік. Та висновки Ревізійної Комісії Товариства. По шостому питанню вирішили: Затвердити 

річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2015 рік у складі: 	Балансу
Товариства станом на 31.12.2015 року;у Звіту про фінансові результати Товариства за 2015 рік. 
По сьомому питанню вирішили: Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2015 

році в сумі 2 249 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в 
наступних періодах. У зв’язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, 

резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. По восьмому 
питанню вирішили: Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати 

прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):-дилерських договорів 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 27 000 000,00 грн. (двадцять сім мільйонів гривень 00 

копійок);-	дилерських договорів 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 41 000 000,00 грн. (сорок один мільйон гривень 00 копійок);-	дилерських договорів 
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 13 000 000,00 грн. (тринадцять мільйонів 
гривень 00 копійок);-	дилерських договорів 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 61 000 

000,00 грн. (шістдесят один мільйон гривень 00 копійок);

X
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-	дилерських договорів поставки автомобілів марки «LADA» та/або додаткових угод до раніше 
укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «LADA» з ПрАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ 

«УКРАВТОВАЗ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 7 000 

000,00 грн. (сім  мільйонів гривень 00 копійок);	додаткових угод до іпотечного договору , 
укладеним між ПАТ «ОТР Банк», ПАТ «ЗАЗ» та ТОВ «Фалькон-Авто», що стосуються внесення 
змін до вказаного кредитного договору (заставної вартості, продовження терміну дії, зміни 

відсоткової ставки, розміру ліміту та ін.);-	договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, 

у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю 

майна, що передається в заставу (іпотеку),  на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті 
мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;	договорів 
надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 

000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.
Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) 
та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а
 саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах 
граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також
 для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для 
кредитних договорів - процентну ставку.По девятому питанню вирішили: З 01 травня 2016 року 
припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюти 

І.В. По десятому питанню вирішили: З 01 травня 2016 року обрати кількісний склад Наглядової 
Ради Товариства – 5 (п’ять) осіб.З 01 травня 2016 року обрати до складу Наглядової Ради 

Товариства: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюту І.В., Корольчука Ю.С., Прилуцьку В.І. По 
одинадцятому питанню вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами 

Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок 
діяльності, права, обов’язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються 
відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – до наступних 

річних зборів Товариства.Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно
-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах.По 
дванадцятому питанню вирішили: 	Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку із
 приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України 

шляхом викладення Статуту у новій редакції.Зтвердити нову редакцію Статуту Товариства. По 
тринадцятому питанню вирішили: Уповноважити Генерального директора Товариства підписати 

нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації 
Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі. 
По чотирнадцятому питанню вирішили: Затвердити Положення про Наглядову Раду 
Товариства.Уповноважити Голову Зборів Годзулу Віктора Федоровича підписати Положення про
 Наглядову Раду Товариства.Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від 

акціонерів не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: З питань порядку денного № 1-12 та № 14 рішення 
«за» прийнято 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу, з питання № 13 до складу Наглядової Ради обрано Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюту І.В., 

Корольчука Ю.С., Прилуцьку В.І.
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XI. Опис бізнесу

ВАТ "Iвано-Франкiвськ - Авто" створене згiдно наказу ФДМУ №2-АТ вiд 25.05.1993 року внаслiдок 

реорганiзацiї Iвано-Франкiвського ОПП "Автосервiс. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» створене як Відкрите акціонерне товариств «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-

АВТО», зареєстроване Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 15 вересня 2003 року, 

перейменоване у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» згідно з 

рішенням Загальних Зборів акціонерів від 15 березня 2010 року та продовжує свою діяльність як 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» у зв’язку зі зміною типу 

акціонерного товариства та перейменуванням згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 26 грудня 

2016 року. Протягом звітного періоду важливих подій у тому числі: злиття, поділу, приєднання, 

перетворення, виділу не відбувалось.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» знаходиться за адресою: 

Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 41-А, де є: автосалон; рихтувальна 

дільниця; вимірювальна лабораторія; дільниця додаткового обладнання; цех ТО і ТР. Товариством 

впроваджується єдина політика господарської діяльності на всіх підрозділах. Як Товариство в цілому, так 

і його підрозділи мають перспективи подальшого розвитку за умови отримання додаткового доходу від 

реалізації автомобілів. Головну роль відіграє рівень активності комерційних банків із реалізації програм 

автокредитування. В своїй структурі ПРАТ  «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»  має наступні підрозділи та 

філії: 1.Філія "Яблуницька СТО А" місцезнаходження 78592,Івано-Франківська обл. , місто Яремче село 

Яблуниця. 2. Філія "Коломия-Авто" місцезнаходження: Івано-Франківська обл. м. Коломия, вул. 

Івасюка,37а. Основною діяльністю ПРАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО», є реалізація автотранспорту, 

технічне обслуговування, ремонт і діагностика транспортних засобів. Зміни в організаційній структурі 

ПРАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» в звітному році  відбувались- Філія "Коломия-Авто" 

місцезнаходження: Івано-Франківська обл. м. Коломия, вул. Івасюка,37а була реалізована згідно договору 

купівлі-продажу від 09.12.2016 року.

Пропозиції з боку третіх осіб щодо реорганізації не надходили.

Основні засоби. Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у балансі за 

первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до 

використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення. Капіталізовані витрати 

включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної 

експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування 

Важливі події розвитку

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Інформація про організаційну структуру емітента

Опис обраної облікової політики

Середньоблікова чисельність працівників облікового складу (осіб) - 30. Середня чисельність позаштатних 

працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0. Чисельність працівників, які працюють на 

умовах неповного робочого часу (дня, тижня, (осіб) - 4. Фонд оплати праці у 2016 році складає - 1321,9 

тис. грн., що на 349,3 тис.грн. більше, ніж у попередньому 2015 році. Рівень середньої заробітної плати 

збільшено з 2734 грн. до 3672 грн. Укомплектування штату працівників відбувається у відповідності до 

виробничих потреб, кваліфікація персоналу підвищується шляхом направлення на навчання в 

спеціалізовані учбові центри ЗАТ "ЗАЗ" та АТ "Українська автомобільна корпорація". У звітному 2016 

році пройшли навчання 12 працівників Товариства - переважно консультанти з продажу автомобілів та 

слюсарі з ремонту автомобілів. Кадрова програма Товариства, спрямована на забезпечення рівня 

кваліфікації працівників операційним потребам товариства, має довгостроковий характер, у зв'язку з тим, 

що постійно змінюється модельний ряд автомобілів і специфіка товару і кожних 6 місяців спеціалісти 

проходять сертифікацію.

Інформація про чисельність працівників

ПРАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Товариство не веде спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

підприємствами, установами
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основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті 

про фінансові результати того періоду, в якому вони були понесені. Сума, що амортизується - це первинна

 вартість об'єкту основних засобів або переоцінена вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. 

Ліквідаційна вартість активу - це передбачувана сума, яку підприємство отримало б на даний момент від 

реалізації об'єкту основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже

 досяг того віку і стану, в якому, ймовірно, він знаходитиметься в кінці свого терміну корисного 

використання. Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж 

терміну корисного використання активу і розраховується з використанням лінійного методу. Терміни 

корисного використання груп основних засобів представлені таким чином: Будинки - 20-40 років Машини 

та обладнання - 7-20 років Автотранспорт - 5-20 років Інструменти, приладдя, інвентар - 5-10 років Інші 

основні засоби -1-10 років Земля - не амортизується. Ліквідаційна вартість, терміни корисного 

використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. 

Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховуються як зміна 

облікової оцінки. Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкт основних 

засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в 

прибутках і збитках. Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом 

основних засобів, плюс відповідний розподіл змінних накладних витрат, безпосередньо пов'язаних з 

будівництвом. Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація: Амортизація незавершеного 

будівництва, аналогічно об'єктам основних засобів, починається з моменту готовності даних активів до 

експлуатації, тобто коли вони знаходяться в місці і стані, що забезпечує їх функціонування відповідно до 

намірів керівництва. Нематеріальні активи: Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, 

придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуваням накопиченої 

амортизації і накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується рівномірно протягом 

терміну корисного використання нематеріальних активів. Очікувані терміни корисного використання і 

метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в 

оцінках відбиваються в звітності без перерахування порівняльних показників. Нематеріальні активи з 

невизначеними термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю 

придбання за вирахуванням накопиченого збитку від знецінення. Нематеріальний актив списується при 

продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних вигод. Дохід 

або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і 

балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання. 

Знецінення основних засобів і нематеріальних активів: Компанія проводить перевірку наявності 

індикаторів знецінення балансової вартості матеріальних і нематеріальних активів на кожну звітну дату. В

 разі виявлення будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість відповідного активу 

для визначення розміру збитку від знецінення ( якщо такий є). Якщо неможливо оцінити відшкодовану 

вартість окремого активу, Компанія оцінює відшкодовану вартість генеруючої одиниці, до якої 

відноситься такий актив. Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання і 

нематеріальні активи, не готові до використання, оцінюються на предмет знецінення як мінімум щорік і 

при виявленні будь-яких ознак можливого знецінення. Відшкодована вартість визначається більше із 

справедливої вартості активу за вирахуванням витрат на реалізацію і експлуатаційної цінності. При оцінці 

експлуатаційної цінності, очікувані майбутні потоки грошових коштів дисконтуються до приведеної 

вартості з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що відображає поточну ринкову оцінку

 вартості грошей в часі і ризиків, властивих даному активу, відносно яких оцінка майбутніх грошових 

потоків не коректувалася. Якщо відшкодована вартість активу (або генеруючої одиниці) виявляється 

нижчою за його балансову вартість, балансова вартість цього активу (генеруючої одиниці) зменшується до

 відшкодованої вартості. Збитки від знецінення відразу відображаються в прибутках і збитках, за винятком

 випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю. В цьому випадку збиток від знецінення 

враховується як зменшення резерву по переоцінці. У випадках, коли збиток від знецінення згодом 

відновлюється, балансова вартість активу (генеруючої одиниці) збільшується до суми, отриманої в 

результаті нової оцінки його відшкодованої вартості, так, щоб нова балансова вартість не перевищувала 

балансову вартість, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючій одиниці) не був відображений

 збиток від знецінення в попередні роки. Відновлення збитку від знецінення відразу ж відображається в 

прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується як збільшення резерву по переоцінці. 

Фінансові інструменти: Фінансові активи і фінансові зобов'язання спочатку признаються за справедливою 

вартістю.Транзакційні витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням або випуском фінансових активів і 

фінансових зобов'язань ( окрім фінансових активів і фінансових зобов'язань, відбиваних за справедливою 

вартістю через прибутки або збитки), відповідно збільшують або зменшують справедливу вартість 

фінансових активів або фінансових зобов'язань при первинному визнанні. Транзакційні витрати, що 

безпосередньо відносяться до придбання фінансових активів або фінансових зобов'язань, які відображено 
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за справедливою вартістю через прибутки або збитки, відносяться безпосередньо на прибутки і збитки. 

Облікова політика відносно подальшої переоцінки цих інструментів розкривається у відповідних розділах 

облікової політики, викладеної нижче. Знецінення фінансових активів: Фінансові активи оцінюються на 

наявність ознак знецінення на кожну дату балансу. Фінансові активи вважаються знеціненими, коли 

існують об'єктивні свідоцтва того, що в результаті одного або більш подій, які трапилися після первинного

 визнання фінансового активу, на передбачуваний майбутній рух грошових коштів від даної інвестиції 

надана негативна дія. Об'єктивні свідоцтва знецінення можуть включати: - істотні фінансові скрути 

емітента або контрагента; або невиконання зобов'язань, або несплата в строк відсотків, або основної суми 

заборгованості; - коли існує вірогідність, що позичальник збанкрутує або проводитиме фінансову 

реорганізацію. Для таких категорій фінансових активів, як торгівельна дебіторська заборгованість, для 

яких не проводилася індивідуальна оцінка на предмет їх знецінення, подальша оцінка на предмет 

знецінення проводиться на колективній основі. Об'єктивним свідоцтвом знецінення для портфеля 

дебіторської заборгованості може служити минулий досвід Компанії по збору платежів, а також 

спостережувані зміни в загальнодержавних або регіональних економічних умовах, які можуть вказувати 

на можливе невиконання зобов'язань відносно погашення дебіторської заборгованості. Для фінансових 

активів, які відображено за амортизованою вартістю передбачуваних майбутніх потоків грошових коштів, 

дискотованих по первинній ефективній ставці відсотка для даного фінансового активу. Збиток від 

знецінення безпосередньо зменшує балансову вартість всіх фінансових активів, за винятком торгівельної 

дебіторської заборгованості, зниження вартості якої здійснюється за рахунок резерву під знецінення. В 

разі визнання безнадійною, торгівельна дебіторська заборгованість списується також за рахунок резерву. 

Отримані згодом відшкодування раніше списаних сум кредитують рахунок резерву. Зміни резерву 

відбиваються в прибутках і збитках. Якщо фінансовий актив категорії НДП визнається знеціненим, то 

доходи або витрати, накопичені в іншому наступному періоді, переносять в прибутки або збитки за період.

 Якщо в наступному періоді розмір збитку від знецінення фінансового активу (за винятком пайових 

інструментів категорії НДП) зменшується і таке зменшення може бути об'єктивно прив'язано до події, яка 

мала місце після визнання знецінення, то раніше відображений збиток від знецінення відновлюється через 

прибутки та збитки. При цьому балансова вартість фінансових активів на дату відновлення збитку від 

знецінення не може перевищувати балансову вартість, яка була б відображена у випадку, якщо б 

знецінення не визнавалося. Збитки від знецінення інструментів капіталу, категорії НДП, раніше 

відображені в прибутках і збитках не відновлюються. Будь-яке збільшення справедливої вартості таких 

активів після визнання збитку від знецінення відбивається безпосередньо в іншому сукупному прибутку. 

Припинення визнання фінансових активів: Компанія припиняє визнавати фінансові активи тільки в разі 

припинення договірних прав на грошові потоки по них або в разі передачі фінансового активу і 

відповідних ризиків і вигод іншому підприємству. Якщо Компанія не передає і не зберігає практично всі 

ризики та вигоди від володіння активом та продовжує контролювати переданий актив, то вона продовжує 

відображати свою частку в даному активі і пов'язані з ним зобов'язання. Якщо Компанія зберігає 

практично всі ризики та вигоди від володіння переданим фінансовим активом, вона продовжує 

враховувати даний фінансовий актив, а отримані при передачі засоби відображає у вигляді забезпечення 

позики. При повному припиненні визнання фінансового активу різниця між балансовою вартістю активу 

та сумою отриманої і належної до отримання винагороди, а також дохід або витрата, накопичений в 

іншому сукупному прибутку, відноситься на прибутки і збитки. Якщо фінансовий актив списується не 

повністю (наприклад, коли підприємство зберігає за собою можливість викупити частину переданого 

активу або зберігає за собою частину ризиків і вигод, пов'язаних з володінням (але не "практично всі" 

ризики і вигоди), при цьому контроль підприємства над активом зберігається), Компанія розподіляє 

балансову вартість даного фінансового активу між утримуваною і частиною, яка списується, пропорційно 

до справедливої вартості цих частин на дату передачі. Різниця між балансовою вартістю, розподіленою на 

частину, яка списується, і сумою отриманої винагороди за частину, яка списується, а також будь-які 

накопичені розподілені на цю частину доходи або або витрати, визнані в іншому сукупному прибутку, 

відносяться на прибутки і збитки. Доходи або витрати, визнані в іншому сукупному прибутку, 

розподіляються також пропорційно справедливій вартості утримуваної і частини, які списуються. Позики 

та дебіторська заборгованість: Торгова дебіторська заборгованість, видані позики та інша дебіторська 

заборгованість, які мають фіксовані або визначені платежі, і які не котируюються на активному ринку, 

класифікуються як позики та дебіторська заборгованість. Позики та дебіторська заборгованість 

оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка, за 

вирахуванням збитку від знецінення. Процентні доходи визнаються із застосуванням методу ефективної 

ставки відсотка, за винятком короткострокової дебіторської заборгованості, коли визнання процентів не 

буде суттєвим. Внутрішньогрупові позики та дебіторська заборгованість у індивідуальній звітності 

обліковуються по балансовій вартості. Грошові кошти: Грошові кошти включають кошти в касі та грошові

 кошти на рахунках у банках, а також банківські депозити з початковим строком менше трьох місяців. 
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Строкові депозити: Строкові депозити включають в себе банківські депозити з початковим строком від 

трьох місяців до року. Фінансові зобов'язання і часткові інструменти: Класифікація як зобов'язання або 

капіталу. Боргові часткові фінансові інструменти, випущені підприємствами Компанії, класифікуються як 

фінансові зобов'язання та інструмента власного. Фінансові зобов'язання: Фінансові зобов'язання 

класифікуються або як "оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток" ("ОСВЧПЗ"), 

або як "інші фінансові зобов'язання". Фінансові зобов'язання категорії ОСВЧПЗ Класифікуються як 

ОСВЧПЗ, або якщо вони призначені для торгівлі, або кваліфіковані при первинному відображенні в обліку

 як ОСВЧПЗ. Фінансове зобов'язання класифікується як "призначене для торгівлі", якщо воно: - 

набувається з основною метою зворотного викупу його в майбутньому; - при первісному прийнятті до 

обліку є частиною портфеля фінансових інструментів, які управляються Компанією як єдиний потрфель, 

за яким є недавня історія короткострокових покупок і перепродажів; - або є деривативом, не позначеним 

як інструмент хеджування в угоді ефективного хеджування. Фінансове зобов'язання, що не є 

"призначеним для торгівлі", може бути позначена як ОСВЧПЗ в момент прийняття до обліку, якщо: - 

застосування такої класифікації усуває або значно скорочує дисбаланс в оцінці або обліку активів і 

зобов'язань, який міг би виникнути в іншому випадку; - фінансове зобов'язання є частиною групи 

фінансових активів, фінансових зобов'язань або групи фінансових активів, фінансових зобов'язань або 

групи фінансових активів і зобов'язань, управління та оцінка якої здійснюється на основі справедливої 

вартості відповідно до документально оформленої стратегією управління ризиками або інвестиційної 

стратегії Компанії, інформація по такій групі представляється всередині організації на цій основі; - 

фінансове зобов'язання є частиною інструменту, що містить один або кілька вбудованих дериватів, та 

МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" дозволяє класифікувати інструмент в цілому 

(актив або зобов'язання) як ОСВЧПЗ. Фінансові інструменти категорії ОСВЧПЗ відображаються за 

справедливою вартістю з віднесенням переоцінки на рахунок прибутків і збитків. Відсотки, сплачені за 

фінансовим зобов'язанням, відображаються по рядку "Інші доходи/ (витрати), нетто" звіту про сукупні 

доходи та витрати. Інші фінансові зобов'язання: Інші фінансові зобов'язання, включаючи позики, спочатку 

оцінюються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на здійснення операції. Інші фінансові 

зобов'язання згодом оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки 

відсотка. Списання фінансових зобов'язань: Компанія списує фінансові зобов'язання, включаючи позики, 

спочатку оцінюються за справедливою вартістю списаного фінансового зобов'язання і сплаченим або 

належними до сплати винагородою визнається в прибутках і збитках. Торгівельна та інша кредиторська 

заборгованість: Торгова та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за 

справедливою вартістю та , згодом, вона оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу 

ефективної ставки відсотка. Довгострокові фінансові інвестиції: До довгострокових фінансових інвестицій

 відносити: - фінансові інвестиції в залежні підприємства: асоційовані, дочірні, підприємства під 

загальним контролем; - викуплені на вторинному ринку цінні папери з метою перепродажу в строк, що 

перевищує 12 місяців; - внутрішньогрупові цінні папери, векселі, позики, фінансові допомоги, інші 

фінансові інвестиції обліковуються за балансовою вартістю незалежно від категоризації. Резерви: Резерви 

визнаються, коли у Компанії є поточне зобов'язання ( юридичне або коструктивне), що виникло в 

результаті минулих подій, для погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють 

економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного зобов'язання. Сума, визнана в 

якості резерву, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної для врегулювання поточного зобов'язання 

на звітну дату, беручи до уваги всі ризики і невизначеності, супутні даним зобов'язанням. У тих випадках, 

коли резерв оцінюється з використанням потоків грошових коштів, за допомогою яких передбачається 

погасити поточні зобов'язання, його балансова вартість являє собою поточну вартість даних грошових 

потоків. У тих випадках, коли деякі або всі економічні вигоди, які потрібні для реалізації резерву, 

передбачається отримати від третьої сторони, така дебіторська заборгованість визнається як актив, якщо 

точно відомо, що компенсація буде отримана, і суму такої дебіторської заборгованості можна визначити 

достовірно. Запаси: Запаси складаються, головним чином, з товарів, утримуваних для продажу. Матеріали 

представлені витратними запасними частинами і матеріалами, використовуваними для обслуговування та 

ремонту основних засобів. Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої 

вартості реалізації. Собівартість розраховується з величин: собівартості і чистої вартості реалізації. 

Собівартість розраховується з використанням методів і чистої вартості релізації. Собівартість 

розраховується з використанням методів ФІФО для запасних частин, утримуваних для продажу, і 

матеріалів та ідентифікаційного методу для визначення собівартості автомобілів, утримуваних для 

продажу. Передоплати постачальникам: Передоплати постачальникам відображаються за собівартістю, за 

вирахуванням резерву під сумнівну заборгованість. Оренда: Оренда класифікується як фінансова, коли за 

умовами оренди орендар бере на себе всі основні ризики і вигоди, пов'язані з володінням орендованим 

активом. Вся інша оренда класифікується як операційна. Компанія як орендатор: Активи, орендовані 

Компанією за договорами фінансової оренди, спочатку обліковуються за меншою в справедливій вартості 
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орендованого майна на початок строку оренди та дисконтованою вартістю мінімальних орендних 

платежів. Відповідні зобов'язання перед орендодавцем відображаються у звіті про фінансовий стан як 

зобов'язання з фінансової оренди. Сума орендної плати розподіляється між фінансовими витратами та 

зменшенням зобов'язань з оренди таким чином, щоб отримати постійну ставку відсотка на залишок 

зобов'язань. Фінансові витрати відображаються у складі звіту про сукупні доходи та витрати і 

класифікуються як "Фінансові витрати", якщо вони не відносяться безпосередньо до кваліфікованих 

активів. В останньому випадку вони капіталізуються з загальною політикою Компанії щодо витрат на 

позики. Орендна плата, обумовлена майбутніми подіями, відноситься на витрати по мірі виникнення. 

Платежі з операційної оренди відносяться на витрати рівномірно протягом терміну оренди, за винятком 

випадків, коли інший метод розподілу витрат точніше відповідає тимчасовому розподілу економічних 

вигод від орендованих активів. Умовні орендні платежі, що виникають за договорами операційної оренди,

 визнаються як витрати в тому періоді, в якому вони були понесені. Компанія як орендодавець: Доходи від

 операційної оренди визнаються за прямолінійним методом протягом терміну дії відповідної оренди. 

Первісні прямі витрати орендодавців, які прямо відносяться на підготовку та укладання договорів 

операційної оренди, додаються до балансової вартості орендованого активу і визнаються на прямолінійній

 основі протягом строку дії оренди. Податок на прибуток: Сума поточного податку визначається виходячи 

з величини оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, 

відображеного у звіті про сукупні доходи або витрати, через статті доходів або витрат, що підлягають 

оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування в інші періоди, взагалі не підлягають 

оподаткуанню або вирахуванню для цілей оподаткування статті. Зобов'язання щодо поточного податку на 

прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що 

набрав або практично набрав чинності на звітну дату. Відстрочений податок: Відстрочений податок 

визнається у відношенні тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань, 

відображених у фінансовій звітності та відповідними даними податкового обліку, використовуваними при 

розрахунку оподатковуваного прибутку. Відкладені податкові зобов'язання, як правило, відображаються з 

урахуванням всіх оподатковуваних тимчасових різниць. Відстрочені податкові активи відображаються з 

урахуванням всіх тимчасових різниць за умови високої ймовірності отримання в майбутньому 

оподатковуваного прибутку, достатньої для використання цих тимчасових різниць. Податкові активи та 

зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, якщо тимчасові різниці пов'язані з гудвілом або 

виникають внаслідок первісного визнання інших активів і зобов'язань в рамках угод (крім угод по 

об'єднанню бізнесу), які не впливають ні на оподатковуваний, ні на бухгалтерський прибуток. Балансова 

вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного звітного періоду і 

зменшується, якщо ймовірність отримання в майбутньому оподаткованого прибутку, достатньої для 

повного або часткового використання цих активів, більш не є високою. Відстрочені податкові активи та 

зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок ( а також положень 

податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрало або практично набрало чинності 

на звітну дату, які ймовірно діятимуть у період реалізації податкового активу або погашення зобов'язання. 

Оцінка відстрочених податкових зобов'язань і активів відображає податкові наслідки намірів Компанії 

(станом на звітну дату) у відношенні способів відшкодування або погашення балансової вартості активів 

та зобов'язань. Відсточені податкові активи та зобов'язання показуються у звітності згорнуто, якщо існує 

законне право провести взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань, що відносяться до податку

 на прибуток, що справляється одним і тим, же самим податковим органом, і Компанія має намір 

здійснити взаємозалік поточних активів і зобов'язань. Поточні та відстрочені податки визнаються в 

прибутках і збитках, крім випадків, коли вони відносяться до статей, які безпосередньо відносяться до 

складу іншого сукупного доходу або власного капіталу. У цьому випадку відповідний податок також 

визнається в іншому сукупному прибутку або безпосередньо в капіталі відповідно. Пенсійні зобов'язання: 

Державний пенсійний план з визначеними внесками - Компанія здійснює внески в Державний Пенсійний 

фонд України, виходячи з заробітної плати кожного працівника. Витрати Компанії за такими внесками 

включені до статті "Заробітна плата і відповідні витрати". Дана сума включається до витрат того періоду, 

коли вони фактично понесені. Визнання доходів: 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"). Реалізація товарів: Доходи від реалізації товарів визнаються за умови 

виконання всіх наведених нижче умов: - Компанія передала покупцеві всі істотні ризики і вигоди, 

пов'язані з володінням товарами; - Компанія більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай 

асоціюється з правом володіння, і не контролює продані товари; - сума доходів може бути достовірно 

визначена; - існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією і понесені або

 очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені. Надання послуг: Доходи від 
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надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує ймовірність того, 

що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Компанії і понесені або очікувані витрати, 

пов'язані з операцією, можуть бути досовірно визначені. Умовні зобов'язання та активи: Умовні 

зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до 

фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють 

економічні вигоди, є незначною. Умовні активи не визнаються у консолідованій фінансовій звітності, але 

розкриваються у примітках в тому випадку, якщо існує достатня ймовірність припливу економічних вигод.

Товариство є офіційним дилером дистрибюторських компаній, які входять до структури АТ "Українська 

автомобільна корпорація" та здійснює продаж автомобілів виробництва ЗАТ "ЗАЗ", в тому числі  

імпортованих. ПРАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО" також працює в галузі послуг з технічного 

обслуговування автомобілів, ремонту автомобілів, реалізації запчастин, агрегатів, матеріалів. 

Перспективним напрямком діяльності є продаж автомобілів, їх гарантійне та післягарантійне 

обслуговування, реалізація запчастин. Діяльність ПРАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО" залежить від 

сезонних змін. Автомобільному ринку України притаманна сезонність продажу. Автомобільний ринок 

України починає зростати з кінця лютого по березень-квітень, у другому кварталі спостерігається 

стабільний об'єм продажів, з початку липня по вересень показники починають активно зростати, жовтень 

та листопад характеризуються поступовим спадом, змінюючи його ріст в грудні в передсвятковий період. 

Безпосередній вплив на динаміку продажів мають політичні та економічні фактори в країні ( вибори, 

коливання курсів валют, зміни в законодавстві, військові дії). Стосовно торгівлі запасними частинами 

немає чітко вираженої залежності від сезону, окрім новорічних та різдвяних свят. Ринок автосервісних 

послуг не суттєво залежить від сезонних змін ( сезонні коливання до 7%). Основні ризики у частині 

автомобільного ринку, ринку запасних частин та ринку автосервісних послуг: продовження та 

поглиблення кризових явищ в країні: зниження купівельної платоспроможності громадян, девальвація 

національної валюти, високі темпи інфляції, безробіття; макроекономічні фінансові показники, зміна 

кон'юктури ринку. Основним джерелом постачання автомобілів, запчастин і матеріалів визначено 

дистрибюторські компанії, що входять до структури АТ "Українська автомобільна корпорація". Це 

дозволяє впроваджувати узгоджену та сталу цінову політику з сусідніми регіонами застосовувати 

рекомендоване сучасне обладнання, зокрема - діагностичне, технології та сертифіковані рекламні 

програмні продукти. Стан розвитку галузі: продажі нових легкових автомобілів, комерційних автомобілів, 

вантажної техніки знизились в України майже на 80%. Основною з причин такої ситуації на тлі зниження 

всіх макроекономічних показників стало коливання курсів валют та нестабільні умови кредитування, 

воєнні дії на території України, мала купівельна спроможність населення. В звітному році конкурентна 

підприємницька діяльність в сфері автобізнесу не знижувалась, спостерігається поява на регіональному 

ринку нових технологій, нової продукції світових автовиробників, що зумовлює додаткову конкуренцію 

між автодилерами. Канали збуту та методи продажу, які використовує товариство - зацікавлення клієнтів 

за рахунок високого рівня послуг, професіоналізму виробничого і керівного персоналу, забезпечення на 

рівні сучасних стандартів, висока якість послуг, що надаються, обслуговування клієнта, широкий спектр 

гарантій, відповідність цін на послуги економічному рівню регіону. Перспективними планами 

передбачено технічне дооснащення та збереження мережі сервісних центрів, розвиток торгівлі 

запчастинами, продовження ремонту будівель Головного підприємства та його філій.

 Відбулось відчуження нерухомого майна 2015 році: будівлі в м. Калуш на загальну суму 1 450, 0 тис.грн., 

у 2016 році будівлі у м. Коломия на загальну суму 1 500,0 тис. грн.,

Товариство має в своєму розпорядженні матеріально-технічну базу, яка забезпечує ефективну 

господарську діяльність за основними напрямками. До основних засобів Товариства відноситься нерухоме

 майно головного підприємства - ПРАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО", підрозділів і філій у Івано-

Франківській області:  Філія "Яблуницька СТО А", а також виробниче обладнання, прилади, оргтехніка. 

Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Ступінь 

використання - 70%. Виробничих потужностей достатньо. Товариство надає в оперативну оренду належні 

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

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

Інформація про основні засоби емітента

Протягом звітного року правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради, членами 

виконавчого органу чи афілійованими особами не укладались.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу, афілійованими особами
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йому вільні площі та приміщення. Основні засоби товариства знаходяться в задовільному стані. Спосіб 

утримання активів - за рахунок власних коштів товариства, шляхом реконструкції та удосконалення 

основних засобів. Місце розташування об'єктів нерухомості: Івано-Франківська область м. Яремче. На 

основні засоби, що використовує товариство в своїй діяльності, екологічні питання не позначаються. 

Товариство на даний час планує продовження ремонтних робіт адміністративного корпусу Головного 

підприємства, а саме: ремонт малярного цеху, дільниці відновлювального ремонту, ремонт ділянки 

антикору, створення та облаштування зони для клієнтів. Причини здійснення робіт - приведення 

приміщень підприємства до корпоративного стандарту. Капітальні витрати плануються в розмірі 100 

тис.грн.

Основні проблеми: - загальний спад виробництва, фінансова та загальноекономічна криза, що призвели до

 різкого падіння кредитування покупців автомобілів; - нестача обігових коштів; - характерна для галузі 

сезонність навантаження ( послуг, торгівлі); - високий ступінь зносу устаткування, споруд, будівель та 

інженерних комунікацій; - значна конкуренція з боку приватних підприємств; - військові дії на території 

України; - високий податок зі сплати за землю. На діяльність товариства можуть частково вплинути зміни 

в чинному законодавстві в частині змін у митних тарифах та змін у податковому законодавстві, військові 

дії на території держави. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Товариства 

висока.

В 2016 році Товариство не сплачувало штрафні санкції (штрафи, пені, неустойки) за порушення вимог 

чинного законодавства.

Фінансування фінансових програм Товариства здійснюється з власних джерел, без залучення зовнішніх 

позик. На підставі результатів діяльності в 2016 році: Коефіцієнт абсолютної ліквідності товариства 

станом на 31.12.2016 дорівнює - 0,8, що є недостанім порівняно з орієнтовним позитивним значенням 

показника, це свідчить про те, що можливість товариства погасити свої зобов'язання негайно 

проблематична. Коефіцієнт загальної ліквідності станом на 31.12.2016 року дорівнює 0,41, а це свідчить 

про те, що товариство має можливість за рахунок власних ресурсів погасити всої поточні зобов'язання. 

Коефіцієнт фінансової стійкості ( або незалежності, або автономії) Товариства станом на 31.12.2016 року 

дорівнює - 0,69, а це достатньо в порівнянні з позитивним значенням показника і характеризує Товариство

 з нормальною питомою вагою власного капіталу в загальній сумі авансових засобів у його діяльність.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

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

порушення законодавства

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Зобов'язання Товариства на кінець звітного періоду обмежуються умовами дилерських договорів, що 

обумовлюють ставку маржі без визначення загальної суми вартості поставок.

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

Дослідження та наукові розробки Товариством не здійснюються.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Протягом 2016 року судових справ, стороною в яких виступає Товариство, його філії, дочірнє 

підприємство, посадові особи не було відкрито.

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

його посадові особи

В наступному роцi Товариство не планує здiйснювати заходи, направленi на розширення виробництва та 

реконструкцiю основних засобiв. Полiпшення фiнансового стану планується за рахунок збiльшення 

обсягiв реалiзацiї автомобiлiв, послуг i запчастин, залучення нових клiєнтiв, можливо часткового 

технiчного дооснащення сервiсних центрiв Товариства. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на 

дiяльнiсть товариства в майбутньому, є надмiрне ввезення iноземних автомобiлiв; перевищення продажної

 цiни автомобiлiв над фiнансовими можливостями населення; недостнього розвитку iнфраструктури 

ринку; змiна нормативно-правової бази та податковий тиск; збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на ПММ, 

подорожчання кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства, продовження воєнних 

дій на території держави. Фiнансовий стан товариства буде в значнiй мiрi залежати вiд купiвельної 

спроможностi населення, яке не є стабiльним, особливо в перiод економiчних змiн в державi.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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Аналiтична довiдка за 2016-2014 роки: Показник Рік 2016 2015 2014 Усього активiв 21469  17604 17952 

Основнi засоби (за залишковою вартiстю) 14288 11814 10420 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - - - 

Запаси 1376 534 1002 Сумарна дебiторська заборгованiсть 243 183 750 Грошовi кошти та їх еквiваленти 

511 55 405 Статутний капiтал 11600 11600 11600 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)2632 383 

486 Довгостроковi зобов'язання 573 573 -  Поточнi зобов'язання 6397 4784 5599

Інша інформація
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"БРОКБІЗНЕСБАНК"

19357489

проспект Перемоги, 41, м. Київ, Київська область, 03057, 

УКРАЇНА

(044) 206-29-22

(044) 206-29-22

АЕ № 263441

01.10.2013

ДКЦПФР

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

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: Зберігач надає послуги щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах акціонерам 

Товариства, зберігання акцій на цих рахунках, внесення змін до реквізитів власника цінних 

паперів.

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 

дiяльнiсть зберiгача
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ПАТ "Національний депозитарій України"

30370711

вул. Нижній Вал, буд 17/8, м. Київ, Київська область, 04071, 

УКРАЇНА

(044) 591 - 04 - 34

(044) 482 - 52 - 01

2092

01.10.2013

НКЦПФР

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

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: Публічне акціонерне товариство"Національний депозитарій України" надає послуги щодо 

ведення депозитарного обліку та обслуговування обігу емісійних цінних паперів товариства. 

Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України "Про депозитарну систему України", ПАТ 

"Національний депозитарій України" набув статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації 
Комісією в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 01 жовтня 2013 року 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані ПАТ 

"Національний депозитарій України "Правила Центрального депозитарію цінних 

паперів"(рішення Комісії від 01.10.2013 року №2092). У зв'язку з цим, замість номеру ліцензії або 

документу, вказано номер рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію та
 замість дати видачі ліцензії або іншого документа вказана дата прийняття рішення Комісії, щодо 

реєстрації Правил Центрального депозитарію. Діяльність Публічного акціонерного товариства 

"Національний депозитарій України" не підлягає ліцензуванню та здійснюється відповідно до 

Правил Центрального депозитарію та Регламенту провадження депозитарної діяльності 
Центрального депозитарію цінних паперів.

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 

дiяльнiсть депозитарiю
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ТОВ АФ "ІФ-АУДИТ"

22196268

вул. Панаса Мирного,8, м. Івано-Франківськ, Івано-

Франківський, Iвано-Франкiвська область, 76019, УКРАЇНА

+380509500747

немає

1060

26.01.2001

Аудиторська палата України

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

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Відповідно до оформленої з аудиторською фірмою угоди, аудиторська перевірка здійснена 

у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту, іншого надання впевненості та 

супутніх послуг, зокрема МСА 450 " Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту", МСА 

705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 320 "Суттєвість при плануванні та 

проведенні аудиту", 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що 

містять перевірену аудитором фінансову звітність". Вказані стандарти вимагають від аудитора 

дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 

емiтенту
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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

25.09.2012 №185/1/2012 НКЦПФР 10,00 11600120,001160012 100

Опис: Протягом звітного року торгівля акціями Товариства на внутрішніх ринках цінних паперів не здійснювалась, лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових 

біржах не відбувалось, додаткової емісії цінних паперів не здійснювалось.

UА 4000069900UА 

4000069900

Документарні 

іменні

Акція проста 

документарна 

іменна
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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

10637 9255 0 0 10637 9255

9 10 0 0 9 10

1 1 0 0 1 1

435 422 0 0 435 422

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

11814 10420 0 0 11814 10420

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Строк корисної експлуатації 

будівель і споруд - 20-40 років, обладнання виробничого призначення - 12-20 років, транспортних засобів - 5 -10 

років, інші - 1-10 років. 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. Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим 

призначнням. Ступінь використання 62%. Виробничих потужностей достатньо. Первісна вартість основних засобів 

27367 тис.грн., в тому числі первісна вартість будинків та споруд - 25842 тис.грн., машин та обладнання - 330 

тис.грн., транспортних засобів - 120 тис.грн., інших - 1075 тис.грн. Сума нарахованого зносу - 16947 тис.грн.  

Залишкова вартість 10420 тис.грн. Зміни в вартості відбулись Реалізація Філії "Коломия-Авто"

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

11814 10420 0 0 11814 10420

732 732 0 0 732 732  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

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

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

Статутний капітал (тис. грн)

12353

11600

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 753 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 

скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 753 тис.грн. 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 

попереднього періоду становить 650 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 

активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 650 

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) 11600

Найменування

показника

За звітний період За попередній період

12250

11600

11600
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Види зобов‘язань Дата 

виникнення

Непогашена 

частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 

користування 

коштами (% річних)

Дата 

погашення

3. Інформація про зобов’язання емітента

0

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним 

випуском):

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

221

0

5378

5599

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов’язання

Усього зобов’язань

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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: зобов'язання Товариства складаються з поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на 

суму 900 тис. грн. та поточних зобов'язань за розрахунками: - розрахунками з бютжету - 221; - з одержаних авансiв на 

суму 427 тис. грн; - зi страхування на суму 12 тис. грн.; - з оплати працi на суму 47 тис. грн.; - iншi поточнi 

зобов'язання на суму 3887 тис. грн.
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Дата 

виникнення

 події

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії

Вид інформації

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

виникала протягом періоду

1 2 3

13.04.2016 13.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

04.05.2016 05.05.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

29.12.2016 30.12.2016 Відомості про зміну типу акціонерного товариства

30.12.2016 30.12.2016 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 

представництв
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Найменування юридичної 
особи

Код за 

ЄДРПОУ
Місцезнаходження Кількість 

акцій
(шт.)

Від 

загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

прості іменні прості на 

пред'явника
привілейо-

вані іменні
привілейо-

вані на 

пред'явника

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

Кількість за видами акційВід 

загальної 
кількості 
голосую-

чих акцій 

(у 

відсотках)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"УКРАЇНСЬКА 

АВТОМОБІЛЬНА 

КОРПОРАЦІЯ

03121566 Велика Васильківська,15/2, 

м.Київ, Печерський, 

Київська область, 01004, 

УКРАЇНА

1097243 94,588935 1097243 0 0 099,98

Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи

Кількість 

акцій
(шт.)

Від 

загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

прості іменні прості на 

пред'явника
привілейо-

вані іменні
привілейо-

вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційСерія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт

Від 

загальної 
кількості 
голосую-

чих акцій 

(у 

відсотках)

1097243 94,588935 1097243 0 0 0Усього: 99,98
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків - 
фізичної особи)

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України

Реєстраційний номер, серія та номер, дата
 видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, 

які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів

ТОВ АФ "ІФ-АУДИТ"

22196268

76019, м. Івано-Франківськ, вул. Панаса Мирного,8

1060 26.01.2001

,  ,  

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора )щодо фінансових звітів  приватного акціонерного 

товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» за 2016 рік Акціонерам та керівництву ПРАТ « ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-

АВТО»Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Ми провели аудиторську перевірку фінансової 
звітності Приватного акціонерного товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» (далі - Товариство), що включає 
баланс станом на 31 грудня 2016 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та звіт про 

власний капітал за 2016 рік, а також з короткого викладу основних принципів облікової політики та інших приміток і 
іншої пояснюючої інформації, яка пояснює особливості Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) 

застосованих до цієї фінансової звітності.Опис аудиторської перевірки Аудиторська перевірка проведено у 
відповідності до Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про аудиторську  
діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів аудиту (далі - МСА) 700;705;706.У своїй роботі 
аудитори використовували метод вибіркової перевірки. Планування і проведення аудиту  спрямоване на одержання 
розумних підтверджень, щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих викривлень та помилок. Шляхом тестування
 отримано докази на обґрунтування сум та інформації розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності 
застосованих принципів бухгалтерського обліку концептуальній основі яка була чинною протягом звітного періоду.
Відповідальність управлінського персоналу. Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової 
звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: 
розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення
 попередньої фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та 
застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають особливостям дiяльностi 
товариства.Відповідальність аудитора. Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на
 основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних
 стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання 
аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих 

викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум
 та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і 
оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих 

ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення 
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 

висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку 
відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом,

 та загального представлення фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські 
докази для висловлення нашої думки. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
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 № 131 від 14.09.2016 року), якій  висловлено довіру. Результати інвентаризацій 

розглянуті на засіданнях постійно діючої  інвентаризаційної комісії про ,що складено протоколи за наслідками 

інвентаризації  кожної робочої комісії. За даними бухгалтерського обліку наслідки інвентаризації  відображені у 2016 

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, 

© SMA 054954662016 р. 



якщо такi є, не може бути суттєвим  або всеохоплюючим. Висновок. На нашу думку фінансові звіти ПРАТ "ІВАНО-

ФРАНКІВСЬК-АВТО" за 2016 рік, за винятком можливого впливу питання  описаного у параграфі  «Підстава для 
висловлення умовно-позитивної думки», складені у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової 
звітності  та справедливо і достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на звітну дату,
 а також фінансовий результат його діяльності і рух грошових коштів за звітний період у відповідності до вимог 
нормативних актів з бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства . Звіт щодо вимог інших 

законодавчих та нормативних актів.Основними видами діяльності підприємства  ПРАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-

АВТО" є  технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, торгівля автомобілями та легковими 

автотранспортними засобами. Перевірена аудиторами фінансова звітність є частиною річної регулярної інформації, 
що розкривається емітентом згідно вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», 

затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року №2826. 

Емітентом в складі цієї інформації розкривається інформація згідно вимог Закону України «Про акціонерні 
товариства», а також у складі особливої інформації розкривається інформація щодо подій, що визначені в статті 41 

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». 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:  відповідності вартості 
чистих активів вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України; 

- наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що 

розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА) 720 

«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову 
звітність»); виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; стану корпоративного 

управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні 
товариства».Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства.Вартість чистих активів 
Товариства станом на 31 грудня 2016 року 12 353 тис. грн. Даний показник розрахований у відповідності до 

Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалений рішенням 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 року № 485. Вартість чистих активів є більшою
 за розмір зареєстрованого статутного капіталу Товариства, що забезпечує дотримання вимог статті 155 Цивільного 

кодексу України. Статутний капітал на звітну дату сформовано у повному обсязі та відображено у фінансовій 

звітності відповідно до установчих документів Товариства. Відповідність інформації фінансової звітності іншій 

інформації, що розкривається Товариством. Аудиторами не виявлено невідповідностей між представленою 

фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів в 
складі особливої інформації, тощо(МСА) 720. 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 15 квітня 
2016 року п.8) 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. 
Оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок  шахрайства. У відповідності з проведеними в 
процесі аудиту процедурами оцінки ризиків  нами не встановлено обставин, які б свідчили про можливість того, що 

фінансові звіти містять суттєві викривлення внаслідок шахрайства (МСА 240), тому аудитори мають право сприймати
 надану інформацію та документи як достовірні. Однак аудитори не можуть виключати повністю ймовірність таких 

обставин внаслідок професійного скептицизму. 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". Директор аудиторської фірми «ІФ-аудит» (сертифікат  № 001422)  М. Мосійчук
  «28» березня 2017 року 76019, м. Івано- Франківськ, вул. П.Мирного,8
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на р.31.12.2016
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2017.01.01

05495466

2610100000

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 "ІВАНО-

ФРАНКІВСЬК-АВТО"

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних 

засобів

Адреса, 

телефон
Юності,41А, с. Микитинці, Івано-Франківський, Iвано-Франкiвська область, 76492, УКРАЇНА, (0342) 

тел. 55-48-69; тел./факс 55-48-74

КОДИ

IВАНО-ФРАНКIВСЬК

Організаційно-

правова форма 

господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 30

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

156 159

4867 4804

11814 10420

30413 27367

18599 16947

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16758 15668

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

72 4381045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

5 6

161 165

0 01015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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534 1002

5 44

0 0

0 0

529 958

0 0

0 0

0 0

41 544

104 121

31 29

29 29

0 0

0 0

38 85

55 405

55 400

0 27

846 2284

0 0

17604 17952

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

   

   

0 51166    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

43 711190Інші 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

11600 11600

0 0

5 5

5 5

0 0

262 262

383 486

0 0

0 0

0 0

0 0

573 0

0 0

0 0

0 0

90 900

4781 5599

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 12250 12353Усього за розділом I

1510

1515

0 0

573 0

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 0 0Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 0 0Страхові резерви

1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань

1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 0 0    резерв незароблених премій

1534 0 0    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 89 221    розрахунками з бюджетом

1621 0 0        у тому числі з податку на прибуток

1625 15 12    розрахунками зі страхування

1630 50 47    розрахунками з оплати праці

1635 256 427Поточна 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 131 105Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 4150 3887Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Черняк Віталій Миколайович

Зборовська Ольга Михайлівна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: Нематеріальні активи станом на 31.12.2016 року обліковуються в розмірі  165,0 тис.грн. ( по первісній 

вартості) . На початок року дебіторська заборгованість по Товариству склала - 183,0  тис.грн., а станом на 31.12.2016 

року дорівнює 750,0 тис.грн.. Таким чином, в звітному періоді відбулося збільшення дебіторської заборгованості, 
особливо за рахунок дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, за виданими авансами та іншої 
дебіторської заборгованості.

1700

1800

1900

0 0

0 0

17604 17952

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1 2 3 4
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2017.01.01

КОДИ

05495466

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНО-

ФРАНКІВСЬК-АВТО"

Звіт про власний капітал

за 2016 рік

11600 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

11600 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

5 262

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

5 262

0 0

0 0

383 0

0

0 0

103 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

383 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12250

0

103

0

0

0

0

0

12250

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: Статутний капітал повністю сформований та сплачений. Резервний капітал товариства у звітному періоді не змінювався та станом на 31.12.2016 

р. складає 262,0 тис.грн.  Неоплачений та вилучений капітал відсутній. Розмір власного капіталу Товариства становить 12353,0 тис.грн.

Черняк Віталій Миколайович

Зборовська Ольга Михайлівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

11600 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

5 262

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

103 0

486 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103

12353

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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2017.01.01

КОДИ

05495466

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНО-

ФРАНКІВСЬК-АВТО"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2016 рік

42449 27794

0

0 0

0 0

0 3

0

0 0

0 0

2487 3558

1122 964

2723 3032

972

2032

2886 2959

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

   

13

0

690

2033

0 133005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

132 733020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

38213 249693100Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

415 5313110Відрахувань на соціальні заходи

0 283116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

03135Витрачання на оплату авансів 0

647 549

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

19 63190Інші витрачання

337 (471)3195Чистий рух коштів від операційної діяльності

13 153205    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: Чистий рух коштів від операційної діяльності 337 тис.грн. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності - 

13  тис.грн. придбання необоротних активів. Чистий рух коштів від фінансової діяльності - 0  тис.грн. Чистий рух 

коштів за звітний період  350   тис.грн. Станом на 31.12.2016 року на поточному рахунку підприємства обліковується 

405 тис.грн. В тому числі: - грошові кошти в національній валюті у касі Підприємства (готівка)  5   тис. грн. - грошові 

кошти в національній валюті на поточному рахунку Підприємства 400  тис.грн.

Черняк Віталій Миколайович

Зборовська Ольга Михайлівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

0 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці

0 03290Інші платежі

13 153295Чистий 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

0 03340Інші 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 03390Інші платежі

0 03395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

350 (456)3400Чистий рух грошових коштів за звітний період

55 5113405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

405 553415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2017.01.01

КОДИ

05495466

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНО-

ФРАНКІВСЬК-АВТО"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

за 2016 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

35612 23199

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

32842 21569

2770 1630

0 0

0 0

0 0

0 0

930 789

0 0

1250 1211

1522 1334

1203 2081

0 0

0 0

0 0

275 2207

13 15

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

0 0Інші фінансові доходи

262 2192    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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103 0

0 2249

679 508

1319 997

301 369

378 458

2336 3165

5013 5497

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток
2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: Нерозподілений прибуток Підприємства станом на 31.12.2016 р. становить 486,0 тис.грн.  Дохід (виручка) 

від реалізації продукції склала  35612,0 тис.грн. Елементи операційних витрат дорівнюють 5013,0 тис.грн.,

365 (57)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Черняк Віталій Миколайович

Зборовська Ольга Михайлівна

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

103 (2249)

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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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2014 1 0

2015 1 0

2016 2 1

X

X

X

X

 зміна типу та найменування Товариства, внесення змін та доповнень до Статуту

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1

2

3

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

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Акціонери

Інше (запишіть)

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

загальних зборах (за наявності контролю)?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

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

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація

Унесення змін до статуту

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні

X

 Так  Ні 

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

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

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

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

ні

X

ні

кодекс корпоративного управління не приймався

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:

д/нукажіть яким чином 

його оприлюднено:

ні

 Так 

X

X

X

X

X

 Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)
ні

ніЧи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 

правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 

такого відхилення протягом року.

д/н

;

;
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

5

0

3

1

0

0

ні

ні

X

ні

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

35Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох 

років?

комітети у складі Наглядової ради не створювалисьІнше (запишіть)

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

комітети у складі Наглядової ради не створювались

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Складу

Організації

Діяльності

 Так

X

X

X

Ні

Наглядова рада не проводила самооцінкуІнші (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.

Протягом звітного року Наглядовою радою виконувались поставлені завдання. Наглядовою радою приймались 

рішення щодо діяльності Товариства, його філій.

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

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

Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України 

заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. Член Наглядової 

ради не може бути одночасно членом виконавчого або ревізійного органів Товариства.

X

ні

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

ні

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

ні

так

ні

так

так

ні

так

так

так

так

ні

ні

ні

так

так

так

так

так

так

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

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 

фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 

аудитором протягом останніх трьох років?

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні)

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X
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ні

X

ні

X

згідно Статуту та Положення "Про ревізійну комісію"

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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Примітки до фінансової звітності,

складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до річної фінансової звітності.Примітка 1.Товариство та його діяльність

Публічне Акціонерне Товариство «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» (далі - «Товариство») є 

юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України 

19.09.2003 року,року як Акціонерне Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської 

ради.Згідно Протоколу позачергових  Загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного 

Товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» від 26.12.2016 р. прийнято рішення про зміну 

організаційно-правової форми товариства з публічного на приватне, та затверджена нова редакція

 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» 

(далі - «Товариство»). Дата державної реєстрації відповідних змін в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 29 грудня 2016 року, що 

підтверджується Витягом з ЄДР, номер запису 1001929924. Юридична адреса Товариства - 

Україна, 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 41а фактичне місцезнаходження товариства 

співпадає з юридичною адресою.Телефон 554874, факс 554874.Генеральний директор  -  Черняк 

Віталій Миколайович. Головний бухгалтер	 Зборовська Ольга Михайлівна. Товариство 

зареєстроване платником ПДВ, свідоцтво про реєстрацію №100276814 від 04.01.2003 р видане 

ДПІ у м.Івано-Фрапнківську, індивідуальний номер платника ПДВ –.054954609154. Вищим 

органом управління ПАТ «Івано-Франківськ -Авто» є Загальні збори акціонерів. В  структуру 

ПРАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» входить 1 філія, яка здійснює діяльність з продажу 

автомобілів і запасних частин, послуги з обслуговування та ремонту автомобілів, та іншу 

діяльність.

№з/п Повне найменування відокремленогопідрозділу 	Ідентифікаційний код відокремленого

підрозділу 	Реквізити   банку, в якому обслуговується відокремлений підрозділ 	Місцезнаходження

відокремленого підрозділу (адреса, номери телефонів) Філія «Яблуницька  СТОА»	05461817	р/р 

26001310935 АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805	Івано-Франківська область с. Яблуниця 

Яремчанської міської раради Основні види діяльності згідно КВЕД:

		КВЕД	Види діяльності

45.20	Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

45.32	Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

45.11	Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

68.20	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майнаа

Статутний капітал Товариства  складає  11 600 120 (Одинадцять мільйонів шістсот тисяч сто 

двадцять) гривень. Статутний капітал поділено на 1 160 012 (один мільйон сто шісдесять тисяч 

дванадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 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, 

ЗАЗ, LADA,  Chery.ПРАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» складає фінансову звітність відповідно 

до МСФЗ, з якою можливо ознайомитися за адресою76018 м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 41а.

Примітка 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 

2016 рік затверджені наказами по Товариству  № 14 від 25.01.2016 року. Облікова політика 

відповідає всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складання повної фінансової звітності за 

МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2016 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.Звітна дата за звітний період. Датою річної фінансової звітності за 2016 рік є кінець 

дня 31 грудня 2016 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 
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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.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 2016 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 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 політики3.1 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.и . 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:
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 а) для обє’ктів,що обліковуються на субрахунку 101 – термін не встановлюється;

 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.

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 
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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 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 
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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. 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 
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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 

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 

Станом на 31 грудня 2016 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 2016 році не здійснювалась переоцінка основних засобів до їх справедливої вартості. Протягом 

2016 року товариство не отримувало основні засоби за рахунок цільового фінансування.

Станом на 31 грудня 2016 року товариство не має основних засобів, отриманих в фінансову 

оренду. 

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

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 31.12.2016 року була наступною:
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	Різниця в оцінці основних засобів	Резерв сумнівних боргів 	Нематеріальні активи та інше	Разом

Відстрочені податкові активи (зобов’язання)

на 31.12.2015	(288)	55	161	72

Відстрочені податкові активи (зобов’язання)

на 31.12.2016	(610)	7	165	438

4.4 Запаси

Станом на 31 грудня запаси включають:

	2015	2016

Сировина і матеріали	3	20

Паливо	-	1

Автомобілі	529	958

Малоцінні швидкозношувані предмети		22

Інші матеріали	2	1

	534	1 002

Запаси відображені за первісною вартістю. 

Зменшення та збільшення чистої вартості реалізації запасів протягом 2016 року не було.

4.5 Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість представлена наступним чином:

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	2015	2016

Дебіторська заборгованість третіх осіб	39	539

Дебіторська заборгованість пов'язаних осіб	30	5

мінус: резерв сумнівних боргів	(28)	

	41	544

нша поточна дебіторська заборгованість:

Дебіторська заборгованість за авансами виданими	104	121

Дебіторська заборгованість за податковими платежами	31	29

Інша поточна дебіторська заборгованість  пов'язаних  сторін	14	32

Інша поточна дебіторська заборгованість	45	60

резерв сумнівних боргів	(21)	(7)

	173	235

Рух резерву сумнівних боргів представлено наступним чином:

	2016

Сальдо резерву на початок періоду	55

нараховано за звітний період                                                            	-

використано за звітний період	(4)

списано	(44)

Сальдо резерву на кінець періоду	7

    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:

	2015	2016

Кошти на поточних рахунках 	55	400

Готівка	-	5

	55	405

4.7   Статутний капітал

     Статутний капітал Компанії станом на 31.12.2016 року становив 11 600 120 (одинадцять 

мільйонів шістсот тисяч сто двадцять) гривень. Статутний капітал поділено на 208 930 (двісті 

вісім тисяч дев’ятсот тридцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. за одну 

акцію.

4.8 Кредиторська заборгованість
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Кредиторська заборгованість представлена наступним чином:

	2015	2016

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Кредиторска заборгованість заборгованість за товари, роботи, послуги 	2	2

Кредиторска заборгованість за товари, роботи, послуги - пов'язаних  сторін	88	898

	100	900

Інша поточна кредиторська заборгованість

з одержаних авансів	256	427

з бюджетом	89	221

зі страхування	15	12

з оплати праці	50	47

Інші поточні зобов'язання	4150	3887

	4 560	4 594

4.9 Поточні забезпечення

Забезпечення на виплату відпусток працівникам	2016

Сальдо резерву на початок періоду	131

нараховано за звітний період                                                            	134

використано за звітний період	160

Сальдо резерву на кінець періоду	105

    Нарахування проведено на підставі даних відділу роботи з персоналом про кількість днів 

невикористаної відпустки та у відповідності до середньої заробітної плати за 2016 рік по кожному

 працівнику Товариства зокрема.

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

За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року доходи Товариства складали:

	2015	2016

Дохід від реалізації автомобілів	20351	31932

Дохід від реалізації запасних частин	1799	188

Дохід від реалізації послуг з ремонту і ТО 	1049	3192

	23 199	35 612

4.11    Собівартість реалізації

За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року собівартість реалізованої продукції складала:

	2015	2016

Собівартість реалізованих автомобілів 

Собівартість реалізованих запчастин

Собівартість іншої реалізації 	(19222)

(217)

	(30159)

(143)

Комунальні послуги	(130)	(150)

Витрати на заробітну плату 	(220)	(300)

Амортизація 	(99)	(9)9

Послуги охорони	(3)	

Оренда обладнання 	(2)	(5)

Інші витрати 	(1676)	(1986)

	(21 569)	(32 842)

4.12  Адміністративні витрати
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За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року адміністративні витрати складали:

 	2015	2016

Матеріальні витрати	88	87

Витрати на адміністративний персонал	717	748

Професійні послуги	86	108

Амортизація обладнання загального призначення	64	53

Витрати на поточні ремонти та обслуговування основних фондів загального призначення	7	16

Витрати на послуги зв’язку	30	26

Витрати енергії та комунальні послуги	119	125

Банківські послуги	36	15

Оренда легкового автомобіля	43	60

Техніка безпеки та охорона праці	1	3

Обслуговування комп’ютерного обладнання	17	6

Поштово-телеграфні витрати	3	3

 	1 211	1 250

4.13  Витрати на збут

За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року витрати на збут складали:

 	2015	2016

Витрати на персонал з маркетингу та збуту	287	453

Послуги реклами	39	100

Амортизація обладнання збутового призначення	218	201

Транспортні послуги	33	18

Послуги охорони	605	545

Роялті	6	6

Матеріальні витрати	30	35

Комісійні дилерам	62	15

Витрати на поточні ремонти та обслуговування основних фондів	3	9

Оренда	11	15

Професійні послуги	3	6

Інші збутові витрати	37	119

 	1 334	1 522

4.14  Інші операційні та звичайні доходи

За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року  інші доходи Товариства складали:

	2015	2016

Прибуток від реалізації ОЗ	83	112

Дохід від операційної оренди активів	433	650

Безнадійна кредиторська заборгованість	3	7

Інші доходи від операційної діяльності	274	161

Інші доходи від звичайної діяльності	15	13

 	804	943

4.15  Інші операційні та звичайні витрати

За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року  інші  витрати Товариства складали

	2015	2016

Податки	1582	860

Витрати на персонал	33	5

Штрафи	40	53

Амортизація	12	12

Електроенергія	92	161

Пільгові пенсії	49	70

Страхування майна	18	7

Інші витрати	255	35

 	2 081	1 203

Примітка 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.

Примітка 6.    Потенційні та умовні зобов’язання

Юридичні питання

За підсумками господарської діяльності на кінець звітного періоду Товариство не має судових 

проваджень  або претензій, які б мали негативний  вплив(ризик фінансових втрат) на фінансовий 

стан або результати майбутніх операцій Товариства.

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.

Примітка 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 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.
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