
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Генеральний 

директор  
      

Сосновська Т.О. 

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

М.П. 
30.04.2018 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвськ-Авто" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

05495466 

4. Місцезнаходження 

Івано-Франківська , Iвано-Франкiвський, 76492, с. Микитинцi, Юностi,41А 

5. Міжміський код, телефон та факс 

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

6. Електронна поштова адреса 

uprava@ifavto.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2018 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

ВIДОМОСТI Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 82 
  

30.04.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці  в мережі Інтернет 30.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

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

протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

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

правочинів 
X 

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

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

вчинення яких є заінтересованість 
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

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

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

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

 

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду 
 

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

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 

які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

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

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

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 

 

34. Примітки  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвськ-Авто" 

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

№ 70-п 

3. Дата проведення державної реєстрації 

19.09.2003 

4. Територія (область) 

Івано-Франківська  

5. Статутний капітал (грн) 

11600120.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

30 

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

45.11 Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами 

45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв 

45.32 Роздрiбна торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв 

10. Органи управління підприємства 

1. Загальнi Збори Акцiонерiв; 2. Наглядова Рада; 3. Дирекцiя. Склад органiв Товариства та їх 

компетенцiя, порядок утворення, обрання i вiдкликання їх членiв та прийняття ними рiшень, 

порядок змiни складу органiв Товариства та їх компетенцiї вiдповiдно до Статуту.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 

2) МФО банку 

380805 

3) поточний рахунок 

26005553408 

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

у іноземній валюті 

5) МФО банку 

6) поточний рахунок 

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 21.09.2017 

ДПI в м.Iвано-

Фрнакiвську Головного 

управлiння мiндоходiв в 

Iвано-Франкiвськiй 

областi 

20.09.2019 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): 

Буде продовжуватись 

  

роздрiбна торгiвля (юр.особи) 306833 15.01.2014 

ДПI в м.Iвано-

Фрнакiвську Головного 

управлiння мiндоходiв в 

Iвано-Франкiвськiй 

областi 

31.12.2018 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): 

Буде продовжуватись 

  

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику 

та/або учаснику (від 

загальної кількості) 

Засновником та учасником 

Товариства є: АТ 

"Українська автомобiльна 

корпорацiя" 

03121566__ 

01004УКРАЇНА м. Київ 

Велика 

Василькiвська,15/2 

94.58893500000 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику 

та/або учаснику (від 

загальної кількості) 

Усього 5.41106500000 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Вертiйова Антонiна Дмитрiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1954 



5) освіта** 

Вища. Київський торгово-економiчний iнститут 

6) стаж роботи (років)** 

46 

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

Попереднi посади: Головний бухгалтер ПАТ "Українська автомобiльна корпорацiя" Посадова 

особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

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

16.04.2015 на 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в 

грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у 

персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Загальний стаж роботи (рокiв) - 46 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член Дирекцiї - Головний бухгалтер 

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

Зборовська Ольга Михайлiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

вища ТНЕУ м. Тернопiль 

6) стаж роботи (років)** 

17 

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

Попереднi посади: Оздоровчий комплекс "Карпати", посада - провiдний бухгалтер Посадова 

особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

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

02.06.2015 без визначеного термiну 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в 

грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у 

персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Загальний стаж роботи (рокiв) - 17 



* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Генеральний директор 

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

Сосновська Тетяна Олександрiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

вища, Iвано-Франкiвський нацiональний технiчний унiверситет нафти i газу 

6) стаж роботи (років)** 

23 

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

Попереднi посади: Виконавчий директор, ТОВ "Iнтер"єр-експерт" Посадова особа не працює та 

не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

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

01.11.2017 без зазначення термiну 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в 

грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. вiдбулися змiни у 

персональному складi посадових осiб за звiтний перiод. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Загальний стаж роботи (рокiв) - 23 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Наглядової ради 

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

Козiс Олександр Миколайович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1958 

5) освіта** 

Вища. Нацiональна академiя державного управлiння при Президентовi України 

6) стаж роботи (років)** 

40 

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



Попереднi посади: Голова Правлiння ПАТ "Українська автомобiльна корпорацiя" Посадова особа 

не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

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

30.04.2018 до наступних рiчних зборiв Товариства 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в 

грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у 

персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Загальний стаж роботи (рокiв) - 40 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

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

Сенюта Iгор Васильович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

Вища. Київський нацiональний унiверситет iм. Шевченка 

6) стаж роботи (років)** 

14 

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

Попереднi посади: Начальник департаменту майнових вiдносин ПАТ "Українська автомобiльна 

корпорацiя" 

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

11.04.2017 до наступних рiчних зборiв Товариства 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в 

грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у 

персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Загальний стаж роботи (рокiв) - 14 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

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

Бей Наталiя Олександрiвна 



3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Вища. Сумський Державний аграрний iнститут 

6) стаж роботи (років)** 

19 

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

Попереднi посади: Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань i маркетингових 

комунiкацiй АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" 

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

30.04.2018 до наступних рiчних зборiв Товариства 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в 

грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у 

персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Загальний стаж роботи (рокiв) - 19 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

Iскра Iгор Iванович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1967 

5) освіта** 

Вища. Київський унiверситет iменi Тараса Шевченка 

6) стаж роботи (років)** 

23 

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

Попереднi посади: Начальник управлiння претензiйно-позовної дiяльностi ПАТ "УСК "Гарант-

АВТО" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

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

16.04.2015 на 3 роки 

9) Опис 



Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в 

грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у 

персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Загальний стаж роботи (рокiв) - 23 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій (шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Вертiйова Антонiна 

Дмитрiвна 
 0 0 0 0 0 0 

Голова 

Ревiзiйної комiсiї 
Iскра Iгор Iванович  0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 
Бей Наталiя Олександрiвна  0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 
Бей Наталiя Олександрiвна  0 0 0 0 0 0 

Голова 

Наглядової ради 

Козiс Олександр 

Миколайович 
 0 0 0 0 0 0 

Генеральний 

директор 

Сосновська Тетяна 

Олександрiвна 
 0 0 0 0 0 0 

член Дирекцiї - 

Головний 

бухгалтер 

Зборовська Ольга Михайлiвна  0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування юридичної особи 
Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ 

03121566 

01004 УКРАЇНА Київська 

Печерський м.Київ Велика 

Василькiвська,15/2 

1097243 94.58893500000 1097243 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** 
Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Усього 1097243 94.588935 1097243 0 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
11.04.2018 

Кворум 

зборів** 
99.98000000000 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: Голова Зборiв нагадала присутнiм порядок 

денний Зборiв:1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.iї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства.2. ЗаОбрання Голови та секретаря рiчних Загальних Зборiв акцiанерiв Товариства.3. 

Затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.4. Звiт Дирекцiї 

Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.5. Звiт Наглядової Ради 

Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.6. Звiт Ревiзiйної Комiсiї 

Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв 

Ревiзiйної Комiсiї Товариства.7. Затвердження рiчного звiту Товариства, у тому числi фiнансової 

звiтностi Товариства за 2016 рiк.8. Розподiл прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) за 

пiдсумками дiяльностi Товариства у 2016 роцi. 9. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi 

можуть вчинятися Товариством протягом року. 10. Внесення змiн та доповнень до Статуту 

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

Товариства. 11. Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства 

та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту.12. Затвердження Положення про Наглядову 

Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його пiдписання.13. Припинення повноважень 

членiв Наглядової Ради.14. Обрання членiв Наглядової Ради.14. 5.Завердження умов цивiльно-

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

особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради. 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропонувались Головою 

Наглядової Ради. Всi питання порядку денного розглянутi, по всiх питаннях прийнятi вiдповiднi 

рiшення. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню вирiшили: Обрати 

лiчильну комiсiю у складi: - Голови лiчильної комiсiї Зборiй Марiю Миколаївну;- Члена лiчильної 

комiсiї iсiї Белей Iрину Михайлiвну;- Члена лiчильної комiсiї Саранчук Ольги Василiвнии. По 

другому питанню вирiшили: Обрати Головою рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства 

Склярова Володимира Олександровича. Обрати секретарем рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв 

Товариства Черняка Вiталiя Миколайовича. По третьому питанню вирiшили затвердити наступний 

регламент роботи Зборiв. По четвертому питанню вирiшили: Затвердити Звiт Дирекцiї Товариства за 

2016 рiк. По п"ятому питанню вирiшили: Затвердити Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк.. 

По шостому питанню вирiшили: Затвердити Звiт Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2016 рiк. Та 

висновки Ревiзiйної Комiсiї Товариства. По сьомому питанню вирiшили: Затвердити рiчний звiт 

Товариства, у тому числi фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 рiк у складi: Балансу Товариства 

станом на 31.12.2015 6 року;у Звiту про фiнансовi результати Товариства за 2016 рiк. По восьмому 

питанню вирiшили: Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку за пiдсумками дiяльностi 

Товариства у 2016 роцi: - чистий прибуток Товариства, що складає 103 тис. грн. залишити 

нерозподiленим. Дивiденти не нараховувати та не сплачувати. По дев"ятому питанню вирiшили: 

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

рiшення наступних договорiв (контрактiв):-дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «ЗАЗ» 

та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки 

«ЗАЗ» з ТОВ «СI ЕЙ АВТОМОТIВ» або iншою юридичною особою на загальну суму, що не 

перевищує 15 000 000,00 грн. (п"ятнадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок);- дилерських договорiв 

поставки автомобiлiв марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до ранiше укладених 

дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО 

ГРУП» або iншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 13 000 000,00 грн. ( 

тринадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок);- дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки 

«CHERY» та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв 

марки «CHERY» з ТОВ «СI ЕЙ АВТОМОТIВ» або iншою юридичною особою на загальну суму, що 

не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мiльйонiв гривень 00 копiйок);- дилерських договорiв 

поставки автомобiлiв марки «KIA» та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських 

договорiв поставки автомобiлiв марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або iншою юридичною 

особою на загальну суму, що не перевищує 73 000 000,00 грн. (сiмдесят три мiльйони гривень 00 

копiйок); 

- дилодаткових угод до iпотечного договору № PL 15-094/200 вiд 18.03.2015 р., посвiдченого 



приватним нотарiусом Iвано-Франкiвського мiського нотарiального округу Квочак Л.Т. за 

реєстровим № 1168, що забезпечує виконання зобов"язань за Договором про надання кредитної лiнiї 

№CR 07-296/200 вiд 21.06.2007 р., укладеним мiж ПАТ "ОТР Банк", ПАТ "ЗАЗ" та ТОВ "Фалькон-

Авто", що стосуються внесення змiн до вказаного кредитного договору (заставної вартостi, 

продовження термiну дiї, змiни вiдсоткової ставки, розмiру лiмiту та iн.; - кредитних договорiв з 

фiнансовими установами, загальний сукупний розмiр яких не перевищує 40 000 000, 00 грн. (сорок 

мiльйонiв гривень 00 коп.) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; - договорiв 

застави (iпотеки) з фiнансовими установами, у тому числi в якостi майнового поручителя за 

зобов"язання третiх осiб з ринковою вартiстю майна, що передається в заставу( iпотеку), на суму, що 

не перевищує 200 000 000,00 грн. (двiстi мiльйонiв гривень 00 коп.) на умовах, визначених 

Наглядовою Радою Товариства; договорiв надання/отримання фiнансової допомоги, загальний 

сукупний розмiр яких не перевищує 100 000 000,00 грн.(сто мiльйонiв гривень 00 копiйок) на 

умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства. Уповноважити Наглядову Раду Товариства 

визначити iншi iстотнi умови договорiв (контрактiв) та додаткових угод, попередньо схвалених 

рiчними Загальними зборами акцiонерiв товариства, а саме: контрагента, строк (термiн) дiї договору 

(контракту), у межах граничної суми, затвердженої рiчними Загальними зборами акцiонерiв 

Товариства , тощо, а також для договорiв застави (iпотеки) - перелiк майна, що передається в заставу 

(iпотеку), для кредитних договорiв - процентну ставку. 10.По десятому питанню вирiшили: Внести 

змiни та доповнення до Статутного Товариства у зв"язку з приведенням положень Статуту 

Товариства у вiдповiднiсть до вимог законодавства України. - Затвердили нову редакцiю Статуту 

Товариства. 11. По одинадцятому питанню вирiшили: Уповноважити Генерального директора 

Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства та здiйснити вiс необхiднi дiї для 

державної реєстрацiї Статуту Товариства, або видати вiдповiдну довiренiсть на вчинення 

вiдповiдних дiй iнших осiб. 12. По дванадцятому питанню вирiшили: Затвердити Положення про 

Наглядову Раду Товариства. Уповноважити Голову рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства 

Склярова Володимира Олександровича пiдписати Положення про Наглядову Раду Товариства. 13. 

По тринадцядтому питанню вирiшили: Припинити повноваження членiв Наглядової Ради 

Товариства, а саме: Козiса О.М., Бей Н.О., Сенють I.В., Корольчука Ю.С., Прилуцької В.I. 14. По 

чотирнадцядтому питанню вирiшили Обрати термiном на три роки Наглядову Раду Товариства у 

складi : Козiса Олександра Миколайовича, Бей Наталiї Олександiвни, Сенюти Iгоря Васильовича. 

15. По п"ятнадцядтому питанню вирiшили: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з 

членами Наглядової Ради товариства: виконання функцiй здiйснюється на безоплатнiй основi, 

порядок дiяльностi, права, обов"язки та вiдповiдальнiсть Голови та членiв Наглядової Ради 

визначаються вiдповiдно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дiї договору - три 

роки.Уповноважити генерального директора Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з 

членами Наглядової ради Товариства на затверджених Загальними Зборами акцiонерiв умовах. 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОКБIЗНЕСБАНК" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 19357489__ 

Місцезнаходження 
03057 УКРАЇНА Київська Святошинський м. Київ проспект 

Перемоги, 41 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 
АЕ № 263441 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

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

Факс (044) 206-29-22 

Вид діяльності 
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть 

зберiгача 

Опис 

Зберiгач надає послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних 

паперах акцiонерам Товариства, зберiгання акцiй на цих рахунках, 

внесення змiн до реквiзитiв власника цiнних паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 30370711_ 

Місцезнаходження 
04071 УКРАЇНА Київська Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, буд 

17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 
2092 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 591 - 04 - 34 

Факс (044) 482 - 52 - 01 

Вид діяльності 
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть 

депозитарiю 

Опис 

Публiчне акцiонерне товариство"Нацiональний депозитарiй України" 

надає послуги щодо ведення депозитарного облiку та обслуговування 

обiгу емiсiйних цiнних паперiв товариства. Вiдповiдно до частини 2 

статтi 9 Закону України "Про депозитарну систему України", ПАТ 

"Нацiональний депозитарiй України" набув статусу Центрального 

депозитарiю з дня реєстрацiї Комiсiєю в установленому порядку 

Правил Центрального депозитарiю. 01 жовтня 2013 року 

Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було 

зареєстровано поданi ПАТ "Нацiональний депозитарiй України 

"Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв"(рiшення 

Комiсiї вiд 01.10.2013 року №2092). У зв'язку з цим, замiсть номеру 

лiцензiї або документу, вказано номер рiшення Комiсiї, щодо 



реєстрацiї Правил Центрального депозитарiю та замiсть дати видачi 

лiцензiї або iншого документа вказана дата прийняття рiшення 

Комiсiї, щодо реєстрацiї Правил Центрального депозитарiю. 

Дiяльнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний 

депозитарiй України" не пiдлягає лiцензуванню та здiйснюється 

вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю та Регламенту 

провадження депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю 

цiнних паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

ТОВ АФ "IФ-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 22196268__ 

Місцезнаходження 
76019 УКРАЇНА Івано-Франківська Iвано-Франкiвський Iвано-

Франкiвськ вул. Панаса Мирного,8 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 
1060 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +380509500747 

Факс немає 

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

емiтенту 

Опис 

Вiдповiдно до оформленої з аудиторською фiрмою угоди, 

аудиторська перевiрка здiйснена у вiдповiдностi до вимог 

Мiжнародних стандартiв аудиту, iншого надання впевненостi та 

супутнiх послуг, зокрема МСА 450 " Оцiнка викривлень, 

iдентифiкованих пiд час аудиту", МСА 705 "Модифiкацiя думки у 

звiтi незалежного аудитора", МСА 320 "Суттєвiсть при плануваннi та 

проведеннi аудиту", 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої 

iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором 

фiнансову звiтнiсть". Вказанi стандарти вимагають вiд аудитора 

дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту 

для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не 

мiстить суттєвих викривлень. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25.09.2012 №185/1/2012 НКЦПФР UА 4000069900 

Акція 

привілейована 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
10 1160012 11600120.00 100.00000000000 

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

паперiв Товариства на фондових бiржах не вiдбувалось, додаткової емiсiї цiнних паперiв не здiйснювалось. 

  



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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IВАНО-ФРАНКIВСЬК-АВТО» створене як Вiдкрите акцiонерне товариств «IВАНО-ФРАНКIВСЬК-

АВТО», зареєстроване Виконавчим комiтетом Iвано-Франкiвської мiської ради 15 вересня 2003 року, перейменоване у ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IВАНО-ФРАНКIВСЬК-АВТО» згiдно з рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв вiд 15 березня 2010 року та продовжує свою дiяльнiсть як 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IВАНО-ФРАНКIВСЬК-АВТО» у зв’язку зi змiною типу акцiонерного товариства та перейменуванням згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 грудня 2016 року. Протягом звiтного перiоду важливих подiй у тому числi: злиття, подiлу, приєднання, 

перетворення, видiлу не вiдбувалось. 

  

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IВАНО-ФРАНКIВСЬК-АВТО» знаходиться за адресою: Україна, 76018, м. Iвано-Франкiвськ, с. Микитинцi, вул. Юностi, 41-А, де є: автосалон; рихтувальна дiльниця; вимiрювальна лабораторiя; дiльниця додаткового обладнання; цех ТО i ТР. Товариством 

впроваджується єдина полiтика господарської дiяльностi на всiх пiдроздiлах. Як Товариство в цiлому, так i його пiдроздiли мають перспективи подальшого розвитку за умови отримання додаткового доходу вiд реалiзацiї автомобiлiв. Головну роль вiдiграє рiвень активностi комерцiйних банкiв iз реалiзацiї 

програм автокредитування. В своїй структурi ПРАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬК-АВТО» має наступнi пiдроздiли та фiлiї: 1.Фiлiя "Яблуницька СТО А" мiсцезнаходження 78592,Iвано-Франкiвська обл. , мiсто Яремче село Яблуниця. Основною дiяльнiстю ПРАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬК-АВТО», є реалiзацiя 

автотранспорту, технiчне обслуговування, ремонт i дiагностика транспортних засобiв. 

  

Середньоблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) - 30. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня, (осiб) - 4. Фонд оплати працi у 2017 роцi складає 

- 2084367 грн., що на 769,4 тис.грн. бiльше, нiж у попередньому 2016 роцi. Рiвень середньої заробiтної плати збiльшено з 3672 грн. до 5809 грн. Укомплектування штату працiвникiв вiдбувається у вiдповiдностi до виробничих потреб, квалiфiкацiя персоналу пiдвищується шляхом направлення на навчання 

в спецiалiзованi учбовi центри ЗАТ "ЗАЗ" та АТ "Українська автомобiльна корпорацiя". У звiтному 2017 роцi пройшли навчання 5 працiвникiв Товариства - переважно консультанти з продажу автомобiлiв та слюсарi з ремонту автомобiлiв. Кадрова програма Товариства, спрямована на забезпечення рiвня 

квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам товариства, має довгостроковий характер, у зв'язку з тим, що постiйно змiнюється модельний ряд автомобiлiв i специфiка товару i кожних 6 мiсяцiв спецiалiсти проходять сертифiкацiю. 

  

ПРАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬК-АВТО» не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

  

Товариство не веде спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

  

Пропозицiї з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї не надходили. 

  

Основнi засоби. Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у балансi за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення. Капiталiзованi 

витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, 

вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони були понесенi. Сума, що амортизується - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це передбачувана сума, яку 

пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, ймовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання. Амортизацiя основних засобiв 

призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням лiнiйного методу. Термiни корисного використання груп основних засобiв представленi таким чином: Будинки - 20-40 рокiв Машини та обладнання - 7-20 рокiв 

Автотранспорт - 5-20 рокiв Iнструменти, приладдя, iнвентар - 5-10 рокiв Iншi основнi засоби -1-10 рокiв Земля - не амортизується. Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що 

виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховуються як змiна облiкової оцiнки. Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкт основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках. 

Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних засобiв, плюс вiдповiдний розподiл змiнних накладних витрат, безпосередньо пов'язаних з будiвництвом. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя: Амортизацiя незавершеного будiвництва, 

аналогiчно об'єктам основних засобiв, починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони знаходяться в мiсцi i станi, що забезпечує їх функцiонування вiдповiдно до намiрiв керiвництва. Нематерiальнi активи: Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, 

придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуваням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання 

i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв. Нематерiальнi активи з невизначеними термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за 

вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого збитку вiд знецiнення. Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами 

вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання. Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв: Компанiя проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi матерiальних i нематерiальних активiв на кожну 

звiтну дату. В разi виявлення будь-яких таких iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення ( якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого активу, Компанiя оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої 

одиницi, до якої вiдноситься такий актив. Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi активи, не готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiк i при виявленнi будь-яких ознак можливого знецiнення. Вiдшкодована вартiсть 

визначається бiльше iз справедливої вартостi активу за вирахуванням витрат на реалiзацiю i експлуатацiйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної цiнностi, очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до приведеної вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що 

вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi i ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх грошових потокiв не коректувалася. Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за його балансову вартiсть, балансова вартiсть цього 

активу (генеруючої одиницi) зменшується до вiдшкодованої вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку збиток вiд знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi. У 

випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу (генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби по цьому 

активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується як збiльшення резерву по переоцiнцi. Фiнансовi iнструменти: Фiнансовi активи i 

фiнансовi зобов'язання спочатку признаються за справедливою вартiстю.Транзакцiйнi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань ( окрiм фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, вiдбиваних за справедливою вартiстю через прибутки або 

збитки), вiдповiдно збiльшують або зменшують справедливу вартiсть фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань при первинному визнаннi. Транзакцiйнi витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань, якi вiдображено за справедливою вартiстю 

через прибутки або збитки, вiдносяться безпосередньо на прибутки i збитки. Облiкова полiтика вiдносно подальшої переоцiнки цих iнструментiв розкривається у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики, викладеної нижче. Знецiнення фiнансових активiв: Фiнансовi активи оцiнюються на наявнiсть ознак 

знецiнення на кожну дату балансу. Фiнансовi активи вважаються знецiненими, коли iснують об'єктивнi свiдоцтва того, що в результатi одного або бiльш подiй, якi трапилися пiсля первинного визнання фiнансового активу, на передбачуваний майбутнiй рух грошових коштiв вiд даної iнвестицiї надана 



негативна дiя. Об'єктивнi свiдоцтва знецiнення можуть включати: - iстотнi фiнансовi скрути емiтента або контрагента; або невиконання зобов'язань, або несплата в строк вiдсоткiв, або основної суми заборгованостi; - коли iснує вiрогiднiсть, що позичальник збанкрутує або проводитиме фiнансову 

реорганiзацiю. Для таких категорiй фiнансових активiв, як торгiвельна дебiторська заборгованiсть, для яких не проводилася iндивiдуальна оцiнка на предмет їх знецiнення, подальша оцiнка на предмет знецiнення проводиться на колективнiй основi. Об'єктивним свiдоцтвом знецiнення для портфеля 

дебiторської заборгованостi може служити минулий досвiд Компанiї по збору платежiв, а також спостережуванi змiни в загальнодержавних або регiональних економiчних умовах, якi можуть вказувати на можливе невиконання зобов'язань вiдносно погашення дебiторської заборгованостi. Для фiнансових 

активiв, якi вiдображено за амортизованою вартiстю передбачуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв, дискотованих по первиннiй ефективнiй ставцi вiдсотка для даного фiнансового активу. Збиток вiд знецiнення безпосередньо зменшує балансову вартiсть всiх фiнансових активiв, за винятком 

торгiвельної дебiторської заборгованостi, зниження вартостi якої здiйснюється за рахунок резерву пiд знецiнення. В разi визнання безнадiйною, торгiвельна дебiторська заборгованiсть списується також за рахунок резерву. Отриманi згодом вiдшкодування ранiше списаних сум кредитують рахунок резерву. 

Змiни резерву вiдбиваються в прибутках i збитках. Якщо фiнансовий актив категорiї НДП визнається знецiненим, то доходи або витрати, накопиченi в iншому наступному перiодi, переносять в прибутки або збитки за перiод. Якщо в наступному перiодi розмiр збитку вiд знецiнення фiнансового активу (за 

винятком пайових iнструментiв категорiї НДП) зменшується i таке зменшення може бути об'єктивно прив'язано до подiї, яка мала мiсце пiсля визнання знецiнення, то ранiше вiдображений збиток вiд знецiнення вiдновлюється через прибутки та збитки. При цьому балансова вартiсть фiнансових активiв на 

дату вiдновлення збитку вiд знецiнення не може перевищувати балансову вартiсть, яка була б вiдображена у випадку, якщо б знецiнення не визнавалося. Збитки вiд знецiнення iнструментiв капiталу, категорiї НДП, ранiше вiдображенi в прибутках i збитках не вiдновлюються. Будь-яке збiльшення 

справедливої вартостi таких активiв пiсля визнання збитку вiд знецiнення вiдбивається безпосередньо в iншому сукупному прибутку. Припинення визнання фiнансових активiв: Компанiя припиняє визнавати фiнансовi активи тiльки в разi припинення договiрних прав на грошовi потоки по них або в разi 

передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод iншому пiдприємству. Якщо Компанiя не передає i не зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом та продовжує контролювати переданий актив, то вона продовжує вiдображати свою частку в даному активi i пов'язанi з ним 

зобов'язання. Якщо Компанiя зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння переданим фiнансовим активом, вона продовжує враховувати даний фiнансовий актив, а отриманi при передачi засоби вiдображає у виглядi забезпечення позики. При повному припиненнi визнання фiнансового активу 

рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та сумою отриманої i належної до отримання винагороди, а також дохiд або витрата, накопичений в iншому сукупному прибутку, вiдноситься на прибутки i збитки. Якщо фiнансовий актив списується не повнiстю (наприклад, коли пiдприємство зберiгає за собою 

можливiсть викупити частину переданого активу або зберiгає за собою частину ризикiв i вигод, пов'язаних з володiнням (але не "практично всi" ризики i вигоди), при цьому контроль пiдприємства над активом зберiгається), Компанiя розподiляє балансову вартiсть даного фiнансового активу мiж 

утримуваною i частиною, яка списується, пропорцiйно до справедливої вартостi цих частин на дату передачi. Рiзниця мiж балансовою вартiстю, розподiленою на частину, яка списується, i сумою отриманої винагороди за частину, яка списується, а також будь-якi накопиченi розподiленi на цю частину 

доходи або або витрати, визнанi в iншому сукупному прибутку, вiдносяться на прибутки i збитки. Доходи або витрати, визнанi в iншому сукупному прибутку, розподiляються також пропорцiйно справедливiй вартостi утримуваної i частини, якi списуються. Позики та дебiторська заборгованiсть: Торгова 

дебiторська заборгованiсть, виданi позики та iнша дебiторська заборгованiсть, якi мають фiксованi або визначенi платежi, i якi не котируюються на активному ринку, класифiкуються як позики та дебiторська заборгованiсть. Позики та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання процентiв не буде суттєвим. Внутрiшньогруповi позики 

та дебiторська заборгованiсть у iндивiдуальнiй звiтностi облiковуються по балансовiй вартостi. Грошовi кошти: Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв. Строковi депозити: Строковi депозити 

включають в себе банкiвськi депозити з початковим строком вiд трьох мiсяцiв до року. Фiнансовi зобов'язання i частковi iнструменти: Класифiкацiя як зобов'язання або капiталу. Борговi частковi фiнансовi iнструменти, випущенi пiдприємствами Компанiї, класифiкуються як фiнансовi зобов'язання та 

iнструмента власного. Фiнансовi зобов'язання: Фiнансовi зобов'язання класифiкуються або як "оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток" ("ОСВЧПЗ"), або як "iншi фiнансовi зобов'язання". Фiнансовi зобов'язання категорiї ОСВЧПЗ Класифiкуються як ОСВЧПЗ, або якщо вони 

призначенi для торгiвлi, або квалiфiкованi при первинному вiдображеннi в облiку як ОСВЧПЗ. Фiнансове зобов'язання класифiкується як "призначене для торгiвлi", якщо воно: - набувається з основною метою зворотного викупу його в майбутньому; - при первiсному прийняттi до облiку є частиною 

портфеля фiнансових iнструментiв, якi управляються Компанiєю як єдиний потрфель, за яким є недавня iсторiя короткострокових покупок i перепродажiв; - або є деривативом, не позначеним як iнструмент хеджування в угодi ефективного хеджування. Фiнансове зобов'язання, що не є "призначеним для 

торгiвлi", може бути позначена як ОСВЧПЗ в момент прийняття до облiку, якщо: - застосування такої класифiкацiї усуває або значно скорочує дисбаланс в оцiнцi або облiку активiв i зобов'язань, який мiг би виникнути в iншому випадку; - фiнансове зобов'язання є частиною групи фiнансових активiв, 

фiнансових зобов'язань або групи фiнансових активiв, фiнансових зобов'язань або групи фiнансових активiв i зобов'язань, управлiння та оцiнка якої здiйснюється на основi справедливої вартостi вiдповiдно до документально оформленої стратегiєю управлiння ризиками або iнвестицiйної стратегiї Компанiї, 

iнформацiя по такiй групi представляється всерединi органiзацiї на цiй основi; - фiнансове зобов'язання є частиною iнструменту, що мiстить один або кiлька вбудованих дериватiв, та МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" дозволяє класифiкувати iнструмент в цiлому (актив або 

зобов'язання) як ОСВЧПЗ. Фiнансовi iнструменти категорiї ОСВЧПЗ вiдображаються за справедливою вартiстю з вiднесенням переоцiнки на рахунок прибуткiв i збиткiв. Вiдсотки, сплаченi за фiнансовим зобов'язанням, вiдображаються по рядку "Iншi доходи/ (витрати), нетто" звiту про сукупнi доходи та 

витрати. Iншi фiнансовi зобов'язання: Iншi фiнансовi зобов'язання, включаючи позики, спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї. Iншi фiнансовi зобов'язання згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки 

вiдсотка. Списання фiнансових зобов'язань: Компанiя списує фiнансовi зобов'язання, включаючи позики, спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю списаного фiнансового зобов'язання i сплаченим або належними до сплати винагородою визнається в прибутках i збитках. Торгiвельна та iнша 

кредиторська заборгованiсть: Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю та , згодом, вона оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: До довгострокових 

фiнансових iнвестицiй вiдносити: - фiнансовi iнвестицiї в залежнi пiдприємства: асоцiйованi, дочiрнi, пiдприємства пiд загальним контролем; - викупленi на вторинному ринку цiннi папери з метою перепродажу в строк, що перевищує 12 мiсяцiв; - внутрiшньогруповi цiннi папери, векселi, позики, 

фiнансовi допомоги, iншi фiнансовi iнвестицiї облiковуються за балансовою вартiстю незалежно вiд категоризацiї. Резерви: Резерви визнаються, коли у Компанiї є поточне зобов'язання ( юридичне або коструктивне), що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне 

вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання. Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, 

супутнi даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, за допомогою яких передбачається погасити поточнi зобов'язання, його балансова вартiсть являє собою поточну вартiсть даних грошових потокiв. У тих випадках, коли деякi або всi 

економiчнi вигоди, якi потрiбнi для реалiзацiї резерву, передбачається отримати вiд третьої сторони, така дебiторська заборгованiсть визнається як актив, якщо точно вiдомо, що компенсацiя буде отримана, i суму такої дебiторської заборгованостi можна визначити достовiрно. Запаси: Запаси складаються, 

головним чином, з товарiв, утримуваних для продажу. Матерiали представленi витратними запасними частинами i матерiалами, використовуваними для обслуговування та ремонту основних засобiв. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї. 

Собiвартiсть розраховується з величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть розраховується з використанням методiв i чистої вартостi релiзацiї. Собiвартiсть розраховується з використанням методiв ФIФО для запасних частин, утримуваних для продажу, i матерiалiв та iдентифiкацiйного 

методу для визначення собiвартостi автомобiлiв, утримуваних для продажу. Передоплати постачальникам: Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю, за вирахуванням резерву пiд сумнiвну заборгованiсть. Оренда: Оренда класифiкується як фiнансова, коли за умовами оренди орендар 

бере на себе всi основнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням орендованим активом. Вся iнша оренда класифiкується як операцiйна. Компанiя як орендатор: Активи, орендованi Компанiєю за договорами фiнансової оренди, спочатку облiковуються за меншою в справедливiй вартостi орендованого майна 

на початок строку оренди та дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Вiдповiднi зобов'язання перед орендодавцем вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан як зобов'язання з фiнансової оренди. Сума орендної плати розподiляється мiж фiнансовими витратами та зменшенням 

зобов'язань з оренди таким чином, щоб отримати постiйну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Фiнансовi витрати вiдображаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати i класифiкуються як "Фiнансовi витрати", якщо вони не вiдносяться безпосередньо до квалiфiкованих активiв. В останньому 

випадку вони капiталiзуються з загальною полiтикою Компанiї щодо витрат на позики. Орендна плата, обумовлена майбутнiми подiями, вiдноситься на витрати по мiрi виникнення. Платежi з операцiйної оренди вiдносяться на витрати рiвномiрно протягом термiну оренди, за винятком випадкiв, коли 

iнший метод розподiлу витрат точнiше вiдповiдає тимчасовому розподiлу економiчних вигод вiд орендованих активiв. Умовнi оренднi платежi, що виникають за договорами операцiйної оренди, визнаються як витрати в тому перiодi, в якому вони були понесенi. Компанiя як орендодавець: Доходи вiд 

операцiйної оренди визнаються за прямолiнiйним методом протягом термiну дiї вiдповiдної оренди. Первiснi прямi витрати орендодавцiв, якi прямо вiдносяться на пiдготовку та укладання договорiв операцiйної оренди, додаються до балансової вартостi орендованого активу i визнаються на прямолiнiйнiй 

основi протягом строку дiї оренди. Податок на прибуток: Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи або витрати, через статтi доходiв або витрат, що 

пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування в iншi перiоди, взагалi не пiдлягають оподаткуанню або вирахуванню для цiлей оподаткування статтi. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених 

законодавством, що набрав або практично набрав чинностi на звiтну дату. Вiдстрочений податок: Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними даними податкового облiку, 

використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi 

отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для використання цих тимчасових рiзниць. Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань 

в рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу), якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду i зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподаткованого 

прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активiв, бiльш не є високою. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок ( а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрало або 

практично набрало чинностi на звiтну дату, якi ймовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового активу або погашення зобов'язання. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi наслiдки намiрiв Компанiї (станом на звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування або 

погашення балансової вартостi активiв та зобов'язань. Вiдсточенi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто, якщо iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що справляється одним i тим, же самим 

податковим органом, i Компанiя має намiр здiйснити взаємозалiк поточних активiв i зобов'язань. Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу або власного капiталу. У 



цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно. Пенсiйнi зобов'язання: Державний пенсiйний план з визначеними внесками - Компанiя здiйснює внески в Державний Пенсiйний фонд України, виходячи з заробiтної плати 

кожного працiвника. Витрати Компанiї за такими внесками включенi до статтi "Заробiтна плата i вiдповiднi витрати". Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi. Визнання доходiв: Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої 

або який пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за товари та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних повернень товару покупцями, знижок та iнших аналогiчних вiдрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартiсть ("ПДВ"). 

Реалiзацiя товарiв: Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов: - Компанiя передала покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням товарами; - Компанiя бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i 

не контролює проданi товари; - сума доходiв може бути достовiрно визначена; - iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Надання послуг: Доходи вiд надання послуг 

визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Компанiї i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути досовiрно визначенi. Умовнi зобов'язання та активи: Умовнi зобов'язання не 

визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною. Умовнi активи не визнаються у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у 

примiтках в тому випадку, якщо iснує достатня ймовiрнiсть припливу економiчних вигод. 

  

Товариство є офiцiйним дилером дистрибюторських компанiй, якi входять до структури АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" та здiйснює продаж автомобiлiв виробництва ЗАТ "ЗАЗ", в тому числi iмпортованих. ПРАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬК-АВТО" також працює в галузi послуг з технiчного 

обслуговування автомобiлiв, ремонту автомобiлiв, реалiзацiї запчастин, агрегатiв, матерiалiв. Перспективним напрямком дiяльностi є продаж автомобiлiв, їх гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування, реалiзацiя запчастин. Дiяльнiсть ПРАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬК-АВТО" залежить вiд сезонних змiн. 

Автомобiльному ринку України притаманна сезоннiсть продажу. Автомобiльний ринок України починає зростати з кiнця лютого по березень-квiтень, у другому кварталi спостерiгається стабiльний об'єм продажiв, з початку липня по вересень показники починають активно зростати, жовтень та листопад 

характеризуються поступовим спадом, змiнюючи його рiст в груднi в передсвятковий перiод. Безпосереднiй вплив на динамiку продажiв мають полiтичнi та економiчнi фактори в країнi ( вибори, коливання курсiв валют, змiни в законодавствi, вiйськовi дiї). Стосовно торгiвлi запасними частинами немає 

чiтко вираженої залежностi вiд сезону, окрiм новорiчних та рiздвяних свят. Ринок автосервiсних послуг не суттєво залежить вiд сезонних змiн ( сезоннi коливання до 7%). Основнi ризики у частинi автомобiльного ринку, ринку запасних частин та ринку автосервiсних послуг: продовження та поглиблення 

кризових явищ в країнi: зниження купiвельної платоспроможностi громадян, девальвацiя нацiональної валюти, високi темпи iнфляцiї, безробiття; макроекономiчнi фiнансовi показники, змiна кон'юктури ринку. Основним джерелом постачання автомобiлiв, запчастин i матерiалiв визначено 

дистрибюторськi компанiї, що входять до структури АТ "Українська автомобiльна корпорацiя". Це дозволяє впроваджувати узгоджену та сталу цiнову полiтику з сусiднiми регiонами застосовувати рекомендоване сучасне обладнання, зокрема - дiагностичне, технологiї та сертифiкованi рекламнi програмнi 

продукти. Стан розвитку галузi: продажi нових легкових автомобiлiв, комерцiйних автомобiлiв, вантажної технiки знизились в України майже на 80%. Основною з причин такої ситуацiї на тлi зниження всiх макроекономiчних показникiв стало коливання курсiв валют та нестабiльнi умови кредитування, 

воєннi дiї на територiї України, мала купiвельна спроможнiсть населення. В звiтному роцi конкурентна пiдприємницька дiяльнiсть в сферi автобiзнесу не знижувалась, спостерiгається поява на регiональному ринку нових технологiй, нової продукцiї свiтових автовиробникiв, що зумовлює додаткову 

конкуренцiю мiж автодилерами. Канали збуту та методи продажу, якi використовує товариство - зацiкавлення клiєнтiв за рахунок високого рiвня послуг, професiоналiзму виробничого i керiвного персоналу, забезпечення на рiвнi сучасних стандартiв, висока якiсть послуг, що надаються, обслуговування 

клiєнта, широкий спектр гарантiй, вiдповiднiсть цiн на послуги економiчному рiвню регiону. Перспективними планами передбачено технiчне дооснащення та збереження мережi сервiсних центрiв, розвиток торгiвлi запчастинами, продовження ремонту будiвель Головного пiдприємства та його фiлiй. 

  

Вiдбулось вiдчуження нерухомого майна 2015 роцi: будiвлi в м. Калуш на загальну суму 1 450, 0 тис.грн., у 2016 роцi будiвлi у м. Коломия на загальну суму 1 500,0 тис. грн., 

  

Протягом звiтного року правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради, членами виконавчого органу чи афiлiйованими особами не укладались. 

  

Товариство має в своєму розпорядженнi матерiально-технiчну базу, яка забезпечує ефективну господарську дiяльнiсть за основними напрямками. До основних засобiв Товариства вiдноситься нерухоме майно головного пiдприємства - ПРАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬК-АВТО", пiдроздiлiв i фiлiй у Iвано-

Франкiвськiй областi: Фiлiя "Яблуницька СТО А", а також виробниче обладнання, прилади, оргтехнiка. Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Ступiнь використання - 70%. Виробничих потужностей достатньо. Товариство надає в оперативну 

оренду належнi йому вiльнi площi та примiщення. Основнi засоби товариства знаходяться в задовiльному станi. Спосiб утримання активiв - за рахунок власних коштiв товариства, шляхом реконструкцiї та удосконалення основних засобiв. Мiсце розташування об'єктiв нерухомостi: Iвано-Франкiвська 

область м. Яремче. На основнi засоби, що використовує товариство в своїй дiяльностi, екологiчнi питання не позначаються. Товариство на даний час планує продовження ремонтних робiт адмiнiстративного корпусу Головного пiдприємства, а саме: ремонт малярного цеху, дiльницi вiдновлювального 

ремонту, ремонт дiлянки антикору, створення та облаштування зони для клiєнтiв. Причини здiйснення робiт - приведення примiщень пiдприємства до корпоративного стандарту. Капiтальнi витрати плануються в розмiрi 100 тис.грн. 

  

Основнi проблеми: - загальний спад виробництва, фiнансова та загальноекономiчна криза, що призвели до рiзкого падiння кредитування покупцiв автомобiлiв; - нестача обiгових коштiв; - характерна для галузi сезоннiсть навантаження ( послуг, торгiвлi); - високий ступiнь зносу устаткування, споруд, 

будiвель та iнженерних комунiкацiй; - значна конкуренцiя з боку приватних пiдприємств; - вiйськовi дiї на територiї України; - високий податок зi сплати за землю. На дiяльнiсть товариства можуть частково вплинути змiни в чинному законодавствi в частинi змiн у митних тарифах та змiн у податковому 

законодавствi, вiйськовi дiї на територiї держави. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень Товариства висока. 

  

В 2017 роцi Товариство не сплачувало штрафнi санкцiї (штрафи, пенi, неустойки) за порушення вимог чинного законодавства. 

  

Фiнансування фiнансових програм Товариства здiйснюється з власних джерел, без залучення зовнiшнiх позик. На пiдставi результатiв дiяльностi в 2017 роцi: Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi товариства станом на 31.12.2017 дорiвнює - 0,8, що є недостанiм порiвняно з орiєнтовним позитивним 

значенням показника, це свiдчить про те, що можливiсть товариства погасити свої зобов'язання негайно проблематична. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi станом на 31.12.2017 року дорiвнює 0,41, а це свiдчить про те, що товариство має можливiсть за рахунок власних ресурсiв погасити всої поточнi 

зобов'язання. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi ( або незалежностi, або автономiї) Товариства станом на 31.12.2017 року дорiвнює - 0,69, а це достатньо в порiвняннi з позитивним значенням показника i характеризує Товариство з нормальною питомою вагою власного капiталу в загальнiй сумi авансових 

засобiв у його дiяльнiсть. 

  

Зобов'язання Товариства на кiнець звiтного перiоду обмежуються умовами дилерських договорiв, що обумовлюють ставку маржi без визначення загальної суми вартостi поставок. 

  



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 дiй на територiї держави. Фiнансовий стан товариства буде в значнiй мiрi 

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

  

Дослiдження та науковi розробки Товариством не здiйснюються. 

  

Протягом 2017 року судових справ, стороною в яких виступає Товариство, його фiлiї, дочiрнє пiдприємство, посадовi особи не було вiдкрито. 

  

д/н 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 

основних 

засобів 

Власні основні засоби (тис. грн.) 
Орендовані основні 

засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
10420.00000 10146.00000 0 0 10420.00000 10146.00000 

будівлі та 

споруди 
9410.00000 9130.00000 0 0 9410.00000 9410.00000 

машини та 

обладнання 
10.00000 8.00000 0 0 10.00000 8.00000 

транспортні 

засоби 
1.00000 3.00000 0 0 1.00000 3.00000 

земельні ділянки 732.00000 732.00000 0 0 732.00000 732.00000 

інші 267.00000 273.00000 0 0 267.00000 273.00000 

2. 

Невиробничого 

призначення: 

0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 10420.00000 10146.00000 0 0 10420.00000 10146.00000 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Строк корисної 

експлуатацiї будiвель i споруд - 20-40 рокiв, обладнання виробничого призначення - 12-20 рокiв, 

транспортних засобiв - 5 -10 рокiв, iншi - 1-10 рокiв. Товариство оцiнює строк корисного 

використання основних засобiв не рiдше, анiж на кiнець кожного фiнансового року i, якщо 

очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни вiдображаються як змiна в облiкових 

оцiнках у вiдповiдностi до МСФО 8 (IAS 8) "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та 

помилки". Такi оцiнки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв 

та на амортизацiйнi вiдрахування протягом перiоду. Основнi засоби за кожною основною групою 

використовуються за своїм прямим призначнням. Ступiнь використання 62%. Виробничих 

потужностей достатньо. Первiсна вартiсть основних засобiв 26721 тис.грн., в тому числi первiсна 

вартiсть будинкiв та споруд - 24877 тис.грн., машин та обладнання - 330 тис.грн., транспортних 

засобiв - 123 тис.грн., iнших - 1391 тис.грн. Сума нарахованого зносу - 17307 тис.грн. Залишкова 

вартiсть 10146 тис.грн. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 



Розрахункова 

вартість чистих 

активів (тис. грн)  

12353.00000 12353.00000 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
11600.00000 11600.00000 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

11600.00000 11600.00000 

Опис 

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний 

перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової 

звiтностi).  

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного 

перiоду становить 753 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та 

скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 753 тис.грн.  

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець 

попереднього перiоду становить 753 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих 

активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 753 

тис.грн.  

Висновок 
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу 

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

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0.00000 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за 

цінними паперами 
X 0.00000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 

кожним випуском): 
X 0.00000 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0.00000 X X 

за сертифікатами ФОН 

(за кожним власним 

випуском): 

X 0.00000 X X 

за векселями (всього) X 0.00000 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі 

за похідними цінними 

паперами)(за кожним 

видом): 

X 0.00000 X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0.00000 X X 

Податкові зобов'язання X 221.00000 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 
X 0.00000 X X 



Інші зобов’язання та 

забезпечення 
X 5.00000 X X 

Усього зобов’язань та 

забезпечень 
X 226.00000 X X 

Опис: 

зобов'язання Товариства складаються з поточної кредиторської заборгованостi за товари, 

роботи, послуги на суму 2058 тис. грн. та поточних зобов'язань за розрахунками: - 

розрахунками з бютжету - 162; - з одержаних авансiв на суму 39 тис. грн; - зi страхування 

на суму 33 тис. грн.; - з оплати працi на суму 125 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання на 

суму 4630 тис. грн. 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Гранична 

сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 11.04.2018 
Загальнi збори 

товариства 
62280 17733 351.20961 

додатковi угоди до 

iпотечного 

договору 

12.04.2018 

http://ivano-

frankivsk-

avto.ukravto.ua 

Опис: 

1) Дата прийняття загальними зборами Товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 11.04.2018р. 

Вiдомостi щодо правочинiв: характер правочинiв: додатковi угоди до iпотечного договору № PL 15-094/200 вiд 18.03.2015 р., 

посвiдченого приватним нотарiусом Iвано-Франкiвського мiського нотарiального округу Квочак Л.Т. за реєстровим №1168, що 

забезпечує виконання зобов’язань за Договором про надання кредитної лiнiї №CR 07-296/200 вiд 21.06.2007 р., укладеним мiж ПАТ 

«ОТР Банк», ПРАТ «ЗАЗ» та ТОВ «Фалькон-Авто», що стосуються внесення змiн до вказаного кредитного договору (заставної вартостi, 

продовження термiну дiї, змiни вiдсоткової ставки, розмiру лiмiту та iн.); гранична сукупна вартiсть правочинiв: 62280 тис. грн; вартiсть 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 17733 тис. грн; спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв 

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 351,20961%; загальна кiлькiсть голосуючих 

акцiй: 1097478; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 1097243; кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "за" прийняття рiшення: 1097243; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0. 

2 11.04.2018 
Загальнi збори 

Товариства 
40000 17733 225.56815 

кредитнi договори 

з фiнансовими 

установами, 

загальний 

сукупний розмiр 

яких не перевищує 

40 000 000,00 

12.04.2018 

http://ivano-

frankivsk-

avto.ukravto.ua 

Опис: 

Дата прийняття загальними зборами Товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 11.04.2018р. 

Вiдомостi щодо правочинiв: характер правочинiв: кредитнi договори з фiнансовими установами, загальний сукупний розмiр яких не 

перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; гранична 

сукупна вартiсть правочинiв: 40000 тис. грн; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 17733 тис. грн; 

спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 

вiдсотках): 225,56815%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1097478; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

загальних зборах: 1097243; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 1097243; кiлькiсть голосуючих акцiй, 

що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0. 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Гранична 

сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 11.04.2018 
Загальнi збори 

Товариства 
200000 17733 1127.84075 

договори застави 

(iпотеки) з 

фiнансовими 

установами, у тому 

числi в якостi 

майнового 

поручителя за 

зобов’язаннями 

третiх  

12.04.2018 

http://ivano-

frankivsk-

avto.ukravto.ua 

Опис: 

3) Дата прийняття загальними зборами Товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 11.04.2018р. 

Вiдомостi щодо правочинiв: характер правочинiв: договори застави (iпотеки) з фiнансовими установами, у тому числi в якостi майнового 

поручителя за зобов’язаннями третiх осiб, з ринковою вартiстю майна, що передається в заставу (iпотеку), на суму, що не перевищує 200 

000 000,00 грн. (двiстi мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартiсть 

правочинiв: 200000 тис. грн; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 17733 тис. грн; спiввiдношення 

граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 

1127,84075%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1097478; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 

1097243; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 1097243; кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "проти" прийняття рiшення: 0. 

4 11.04.2018 
Загальнi збори 

Товариства 
100000 17733 563.92037 

договори 

надання/отримання 

фiнансової 

допомоги, 

загальний 

сукупний розмiр 

яких не перевищує 

100 000 000,00 грн. 

12.04.2018 

http://ivano-

frankivsk-

avto.ukravto.ua 

Опис: 

4) Дата прийняття загальними зборами Товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 11.04.2018р. 

Вiдомостi щодо правочинiв: характер правочинiв: договори надання/отримання фiнансової допомоги, загальний сукупний розмiр яких не 

перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; гранична 

сукупна вартiсть правочинiв: 100000 тис. грн; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 17733 тис. грн; 

спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 

вiдсотках): 563,92037%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1097478; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

загальних зборах: 1097243; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 1097243; кiлькiсть голосуючих акцiй, 

що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0. 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

11.04.2018 12.04.2018 

Відомості про прийняття 

рішення про розміщення цінних 

паперів 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 
ТОВ АФ "IФ-АУДИТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

22196268__ 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 
76019, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Панаса Мирного,8 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

1060 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних 

паперів** 

д/н д/н д/н д/н 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

д/н 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) 

• аудитори не мали можливостi спостерiгати за iнвентаризацiєю 

активiв та зобов’язань на кiнець звiтного перiоду у зв’язку з 

призначенням аудитора пiсля закiнчення звiтного перiоду. Однак в 

товариствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя( наказ 

№ 227 вiд 22.09.2017 року), якiй висловлено довiру.  

 

Результати iнвентаризацiї розглянутi на засiданнi iнвентаризацiйної 

комiсiї (протокол вiд 19.10.2017 року ) та її наслiдки вiдображенi за 

даними бухгалтерського облiку у 2017 роцi.  

Згiдно вимог МСА аудитором були виконанi альтернативнi 

процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов’язання 

наявнi. Тому аудитори вважають, що можливий вплив на фiнансову 

звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, не може бути 

суттєвим або всеохоплюючим; 

• аудитори не в змозi безумовно пiдтвердити дебiторську та 

кредиторську заборгованiсть Товариства оскiльки на час закiнчення 

аудиту частково отримано вiдповiдi на запити,щодо взаємних 

розрахункiв з контрагентами. 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту 



(МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено 

в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» 

нашого звiту. 

Ми є незалежними по вiдношенню до товариства згiдно з етичними 

вимогами,застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової 

звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих 

вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є 

достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої 

думки iз застереженням. 

Номер та дата договору на проведення 

аудиту 

 

30.04.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 
30.04.2018 

30.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 30.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
0 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора )щодо фiнансових звiтiв приватного акцiонерного 

товариства «IВАНО-ФРАНКIВСЬК-АВТО» за 2016 рiк Акцiонерам та керiвництву ПРАТ « IВАНО-ФРАНКIВСЬК-

АВТО»Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Думка iз застереженням 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬК-АВТО», що складається iз балансу станом на 

31 грудня 2017 року, звiту про фiнансовi результати, звiту про рух грошових коштiв, звiту про власний капiтал та 

примiток до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився зазначеною датою включаючи стислий виклад значущих 

облiкових полiтик. На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа 

для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 

аспектах фiнансовий стан ПРАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬК-АВТО» на 31 грудня 2017 року,та її фiнансовi результати i 

грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

(МСФЗ).Основа для думки iз застереженням 

• аудитори не мали можливостi спостерiгати за iнвентаризацiєю активiв та зобов’язань на кiнець звiтного перiоду у 

зв’язку з призначенням аудитора пiсля закiнчення звiтного перiоду. Однак в товариствi цю процедуру виконувала 

iнвентаризацiйна комiсiя( наказ № 227 вiд 22.09.2017 року), якiй висловлено довiру. Результати iнвентаризацiї 

розглянутi на засiданнi iнвентаризацiйної комiсiї (протокол вiд 19.10.2017 року ) та її наслiдки вiдображенi за 

даними бухгалтерського облiку у 2017 роцi. Згiдно вимог МСА аудитором були виконанi альтернативнi процедури, 

якi обґрунтовують думку, що активи та зобов’язання наявнi. Тому аудитори вважають, що можливий вплив на 

фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, не може бути суттєвим або всеохоплюючим;• аудитори не 

в змозi безумовно пiдтвердити дебiторську та кредиторську заборгованiсть Товариства оскiльки на час закiнчення 

аудиту частково отримано вiдповiдi на запити,щодо взаємних розрахункiв з контрагентами. Ми провели аудит 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено 

в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту.Ми є незалежними по вiдношенню 

до товариства згiдно з етичними вимогами,застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також 

виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є 

достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.Iнформацiя, за 

винятком фiнансової звiтностi та звiту аудитора щодо неї Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу 

iнформацiю яка надається у складi звiту до НКЦПФР, але не мiстить фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора 

щодо неї. 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким 

рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою 

вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть 

мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша 

iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення(МСА) 720. Аудиторами не виявлено невiдповiдностей 

мiж представленою фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягає аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом 

цiнних паперiв в складi особливої iнформацiї, тощо. У вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами 

ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки щодо здатностi 

Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть та його платоспроможностi в наступних перiодах, згiдно з 

вимогами МСА 570 "Безперервнiсть". Ключовi питання аудиту Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше 

професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї; при цьому 

ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Крiм питань, викладених у роздiлi «Основа для думки iз 

застереженням» ми визначили, що немає iнших ключових питань аудиту, 

iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено 



найвищими повноваження, за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання 

фiнансової звiтностi, що надає правдиву та неупереджену iнформацiю вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi, i за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для 

того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або 

помилки.При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповi- 

дальнiсть за оцiнку здатностi товариства продовжувати свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 

безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 

бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати товариство чи 

припинити дiяльнiсть,або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, 

несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування товариства. Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому 

не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,який мiстить нашу 

думку. Обґрунтова на впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, 

проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке iснує. Викривлення можуть бути 

результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано 

очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової 

звiтностi. ЗВIТ ЩОДО IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ ВИМОГ У вiдповiдностi з МСА 720 

«Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову 

звiтнiсть», пiд час виконання завдання з аудиту, аудитор здiйснює аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi 

суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 

розкривається емiтентом у вiдповiдностi з вищевказаними законодавчими та нормативними актами, i за наслiдками 

цих процедур в роздiлi аудиторського звiту «Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв», аудитор 

висловлює думку щодо: Виконання Товариством значних правочинiв вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi 

товариства» Аудиторами виконанi процедури щодо перевiрки дотримання Товариством вимог законодавства 

стосовно виконання значних правочинiв, якi вiдповiдно до статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» 

визнано значними, що складають 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол вiд 11 квiтня 2017 року п.9) 

надано попереднє схвалення на вчинення значних правочинiв протягом не бiльше одного року з дати прийняття 

даного рiшення За результатами проведеної перевiрки у звiтному перiодi аудиторами не виявлено порушень 

дотримання вимог законодавства про виконання значних правочинiв. Стан корпоративного управлiння в тому числi 

внутрiшнього контролю Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi 

внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi 

дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам 

Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.  

Система корпоративного управлiння у Товариствi загалом вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi 

товариства». Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих 

помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає 

адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.  

За результатами перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що система корпоративного 

управлiння створена, стан корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає Закону України «Про акцiонернi 

товариства». У Товариствi вiдсутнiй комiтет з внутрiшнього аудиту, посада внутрiшнього аудитора.  

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя, що обирається Загальними 

зборами акцiонерiв. На пiдставi даних фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2017 року розрахованi показники, 

якi характеризують фiнансовий, майновий стан та рентабельнiсть Товариства: Показники Формула розрахунку 

показника фiнансового стану акцiонерного товариства Нормативне позитивне значення показника Розрахункове 

значення 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi ф. 1-м (ряд. 1160 + ряд. 1165) / 

ф.1-м ряд. 1695 ?0,25 - 0,5 - 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) ф.1-м ряд. 1195 

ф.1-м ряд. 1695 ?1,0 - 2,0 0,33 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) ф.1-м ряд. 1495 

ф.1-м ряд. 1900 ? 0,5 0,59 

Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) 

ф.1-м (ряд1595 + ряд. 1695) / 

ф.1-м ряд. 1495 

? 0,5 - 1,0 0,68 

Коефiцiєнт рентабельностi активiв ф.2-м ряд. 2350 / 

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

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує можливiсть пiдприємства виконувати свої поточнi зобов’язання за 

рахунок лiквiдних активiв (грошовi кошти). Одержане значення коефiцiєнта свiдчить про те, що Товариство в разi 

необхiдностi не може миттєво погасити усю свою короткострокову заборгованiсть. 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує, якою мiрою поточнi зобов’язання можуть бути покритi поточними 



активами. Розраховане значення коефiцiєнту говорить про те, що на кожну гривню своїх короткострокових 

зобов’язань Товариство має 0,33 гривень поточних активiв. Тобто, в разi необхiдностi (короткострокова 

перспектива) Товариство не зможе розрахуватися одночасно з усiма короткостроковими боргами. 

Коефiцiєнт автономiї характеризує незалежнiсть фiнансового стану Товариства вiд позикових коштiв. Вiн показує 

частку власних засобiв у загальнiй сумi джерел. Товариство володiє достатнiм власним капiталом, тому є 

незалежним вiд залучених коштiв, тобто на 1 грн. всiх залучених коштiв власних коштiв вкладено 0,59 грн. 

Коефiцiєнт фiнансування розраховується як спiввiдношення залучених та власних коштiв характеризує залежнiсть 

Товариства вiд залучених коштiв. Сукупна вартiсть залучених поточних коштiв у 1,47 разiв менша нiж вартiсть 

вкладених власних коштiв. 

Коефiцiєнт ефективностi використання активiв дозволяє визначити ефективнiсть використання активiв Товариства 

тобто вiн показує, скiльки гривень прибутку заробила кожна гривня. За пiдсумками дiяльностi у 2017 дiяльнiсть 

Товариства є збиткова. 

д/н 

д/н 

д/н 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2017 1 0 

2 2016 2 1 

3 2015 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

 

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

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? (так/ні)  
Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій товариства 
д/н 

Інше (зазначити) д/н 

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

їх непроведення 
д/н 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 
д/н 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 3 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

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

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

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

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

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) нi 

 



 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
30 

 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  нi,  

Інші (запишіть)  
комiтети у складi Наглядової 

ради не створювались 

 

комiтети у складi Наглядової ради не створювались 

д/н 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій  
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X  

Інше (запишіть)  нi 

 

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

товариства?  

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)   X 

Відсутність конфлікту інтересів   X 

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги  X  

Інше (запишіть): Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз 

чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах 

управлiння господарських товариств. Член Наглядової ради не може бути 

одночасно членом виконавчого або ревiзiйного органiв Товариства. 

 X 



 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової 

ради ознайомили з його правами та обов'язками  
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена  
 X 

Інше (запишіть)  нi 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

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

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 2 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років? 2 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 
Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 



Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) 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) Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  нi 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, 

які володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 



Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх 

проведення  

Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб акціонерного 

товариства  

Так Ні Так Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) нi 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  нi 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 



Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) нi 

 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи  X  

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

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

Інше (запишіть)  
згiдно Статуту та Положення 

"Про ревiзiйну комiсiю" 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 

Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): нi    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились  X 

 



Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

 

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

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

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

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодекс 

корпоративного управлiння не приймався  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: нi  

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 

нi 

 

 

 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Iвано-

Франкiвськ-Авто" 
за ЄДРПОУ 05495466 

Територія  за КОАТУУ 2610100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 45.20 

Середня кількість 

працівників 
30  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 

Юностi, 41А, с. Микитинцi, Iвано-

Франкiвський, Iвано-Франкiвська обл. 

76492, УКРАЇНА,(0342) тел. 55-48-69, 

тел/факс 55-48-74 

 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 6 5 6 

первісна вартість 1001 165 167 165 

накопичена амортизація 1002 159 162 159 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 4804 4804 4804 

Основні засоби: 1010 10420 10146 10420 

первісна вартість 1011 27367 27453 27367 

знос 1012 16947 17307 16947 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 438 414 438 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 15668 15369 15668 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 1002 814 1002 

Виробничі запаси 1101 44 6 44 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 958 808 958 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 544 1440 544 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

121 

 

20 

 

121 

з бюджетом 1135 29 1 29 

у тому числі з податку на прибуток 1136 29 1 29 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 85 72 85 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 405 8 405 

Готівка 1166 5 5 5 

Рахунки в банках 1167 400 3 400 

Витрати майбутніх періодів 1170 27 2 27 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 



резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 71 7 71 

Усього за розділом II 1195 2284 2364 2284 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 17952 17733 17952 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 11600 11600 11600 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 5 5 5 

Емісійний дохід 1411 5 5 5 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 262 262 262 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 486 -1318 486 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 12353 10549 12353 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 



інші страхові резерви; (на початок звітного 

періоду) 
1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 900 2058 900 

за розрахунками з бюджетом 1620 221 162 221 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 12 33 12 

за розрахунками з оплати праці 1630 47 125 47 

за одержаними авансами 1635 427 39 427 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 105 137 105 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 3887 4630 3887 

Усього за розділом IІІ 1695 5599 7184 5599 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 17952 17733 17952 

 

Примітки 

Нематерiальнi активи станом на 31.12.2017 року 

облiковуються в розмiрi 167,0 тис.грн. ( по первiснiй 

вартостi) . На початок року дебiторська заборгованiсть по 

Товариству склала - 183,0 тис.грн., а станом на 31.12.2016 

року дорiвнює 750,0 тис.грн.. Таким чином, в звiтному 

перiодi вiдбулося збiльшення дебiторської 

заборгованостi, особливо за рахунок дебiторської 

заборгованостi за товари, роботи, послуги, за виданими 

авансами та iншої дебiторської заборгованостi. 

Керівник Сосновська Т.О. 

Головний бухгалтер Зборовська О.М. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Iвано-

Франкiвськ-Авто" 
за ЄДРПОУ 05495466 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 39016 35612 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 36369 ) ( 32842 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

2647 

 

2770 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 1012 930 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 1983 ) ( 1250 ) 

Витрати на збут 2150 ( 2158 ) ( 1522 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1300 ) ( 1203 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

0 

 збиток 2195 ( 1782 ) ( 275 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 2 13 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( 1780 ) ( 262 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 24 365 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

103 

 збиток 2355 ( 1804 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1804 103 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 1010 679 

Витрати на оплату праці 2505 2084 1319 

Відрахування на соціальні заходи 2510 468 301 



Амортизація 2515 365 378 

Інші операційні витрати 2520 2640 2336 

Разом 2550 6567 5013 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Збиток Пiдприємства станом на 31.12.2017 р. становить 

1804,0 тис.грн. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї 

склала 74,0 тис.грн. Елементи операцiйних витрат 

дорiвнюють 5013,0 тис.грн., 

Керівник Сосновська Т.О. 

Головний бухгалтер Зборовська О.М. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Iвано-

Франкiвськ-Авто" 
за ЄДРПОУ 05495466 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

45617 

 

42449 

Повернення податків і зборів 3005 28 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 67 132 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 873 647 

Надходження від отримання роялті, авторських 

винагород 
3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 1204 2487 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 41547 ) 

 

( 38213 ) 

Праці 3105 ( 1598 ) ( 1122 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 497 ) ( 415 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2876 ) ( 2723 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 655 ) ( 690 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 2221 ) ( 2033 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 1640 ) ( 2886 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 31 ) ( 19 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 400 337 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 3 13 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 699 356 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 397 350 

Залишок коштів на початок року 3405 405 55 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 8 408 

 

Примітки 

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi -400 

тис.грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi - 

3 тис.грн. придбання необоротних активiв. Чистий рух 

коштiв вiд фiнансової дiяльностi - 313 тис.грн. Чистий 

рух коштiв за звiтний перiод -699 тис.грн. Станом на 

31.12.2017 року на поточному рахунку пiдприємства 

облiковується 8 тис.грн. 

Керівник Сосновська Т.О.  

Головний бухгалтер Збровська О.М. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Iвано-

Франкiвськ-Авто" 
за ЄДРПОУ 05495466 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500     

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505  X  X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510     

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515     

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та 

інших негрошових операцій 

3520     

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521     

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522     

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523     

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524     

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526     

Фінансові витрати 3540 X  X  

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550     

Збільшення (зменшення) запасів 3551     

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552     



Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553     

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554     

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556     

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557     

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560     

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570     

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, 

послуги 

3561     

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками з 

бюджетом 

3562     

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками зі 

страхування 

3563     

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками з 

оплати праці 

3564     

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566     

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567     

Сплачений податок на прибуток 3580 X  X  

Сплачені відсотки 3585 X  X  

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195     

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200  X  X 

необоротних активів 3205  X  X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215  X  X 

дивідендів 3220  X  X 

Надходження від деривативів 3225  X  X 

Надходження від погашення 

позик 
3230  X  X 



Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235  X  X 

Інші надходження 3250  X  X 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X  X ( ) 

необоротних активів 3260 X  X  

Виплати за деривативами 3270 X  X  

Витрачання на надання позик 3275 X  X  

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X  X  

Інші платежі 3290 X  X  

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295     

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300  X  X 

Отримання позик 3305  X  X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310  X  X 

Інші надходження 3340  X  X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X  X  

Погашення позик 3350 X  X  

Сплату дивідендів 3355 X  X  

Витрачання на сплату відсотків 3360 X  X  

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X  X  

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X  X  

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X  X  

Інші платежі 3390 X  X  

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395     

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400     

Залишок коштів на початок року 3405  X  X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410     

Залишок коштів на кінець року 3415     

 

Примітки  

Керівник Сосновська Т.О. 



Головний бухгалтер Зборовська О.М. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвськ-Авто" за ЄДРПОУ 05495466 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 11600 0 5 262 486 0 0 12353 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 11600 0 5 262 486 0 0 12353 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -1804 0 0 -1804 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 



Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 
4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



неконтрольованої 

частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 -1804 0 0 -1804 

Залишок на 

кінець року 
4300 11600 0 5 262 -1318 0 0 10549 

 

Примітки 

Статутний капiтал повнiстю сформований та сплачений. Резервний капiтал 

товариства у звiтному перiодi не змiнювався та станом на 31.12.2017 р. складає 262,0 

тис.грн. Неоплачений та вилучений капiтал вiдсутнiй. Розмiр власного капiталу 

Товариства становить 12353,0 тис.грн. 

Керівник Сосновська Т.О. 

Головний бухгалтер Зборовська О.М. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Публiчне Акцiонерне Товариство «IВАНО-ФРАНКIВСЬК-АВТО» (далi - «Товариство») є 

юридичною особою, створеною та зареєстрованою вiдповiдно до законодавства України 

19.09.2003 року,року як Акцiонерне Виконавчим комiтетом Iвано-Франкiвської мiської ради. 

Згiдно Протоколу позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного Акцiонерного Товариства 

«IВАНО-ФРАНКIВСЬК-АВТО» вiд 26.12.2016 р. прийнято рiшення про змiну органiзацiйно-

правової форми товариства з публiчного на приватне, та затверджена нова редакцiя Статуту 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IВАНО-ФРАНКIВСЬК-АВТО» (далi - 

«Товариство»). Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн в Єдиному державному реєстрi 

юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань – 29 грудня 2016 року, що 

пiдтверджується Витягом з ЄДР, номер запису 1001929924. 

Юридична адреса Товариства - Україна, 76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Юностi, 41а фактичне 

мiсцезнаходження товариства спiвпадає з юридичною адресою. 

Телефон 554874, факс 554874. 

Генеральний директор - Тетяна Олександрiвна з 01 листопада 2017 по теперiшнiй час.  

Головний бухгалтер - Зборовська Ольга Михайлiвна  

Товариство зареєстроване платником ПДВ, свiдоцтво про реєстрацiю №100276814 вiд 04.01.2003 р 

видане ДПI у м.Iвано-Фрапнкiвську, iндивiдуальний номер платника ПДВ –.054954609154 

Вищим органом управлiння ПАТ «Iвано-Франкiвськ -Авто» є Загальнi збори акцiонерiв. 

В структуру ПРАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬК-АВТО» входить 1 фiлiя, яка здiйснює дiяльнiсть з 

продажу автомобiлiв i запасних частин, послуги з обслуговування та ремонту автомобiлiв, та iншу 

дiяльнiсть. Фiлiя : Яблуницька СТО Iдентифiкацiйний код вiдокремленого пiдроздiлу 05461817 

Реквiзити банку, в якому обслуговується вiдокремлений 

пiдроздiл р/р 260045607 АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 Мiсцезнаходження 

вiдокремленого пiдроздiлу (адреса, номери телефонiв) Iвано-Франкiвська область с. Яблуниця 

Яремчанської мiської ради. Основнi види дiяльностi згiдно КВЕД: КВЕД Види дiяльностi 45.20 

Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв 

45.32 Роздрiбна торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв 

45.11 Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами 

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 

Статутний капiтал Товариства складає 11 600 120 (Одинадцять мiльйонiв шiстсот тисяч сто 

двадцять) гривень. Статутний капiтал подiлено на 1 160 012 (один мiльйон сто шiсдесять тисяч 

дванадцять) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн. за одну акцiю.  

Товариство є оператором автомобiльного ринку України, що має власнi автосалони, станцiї з 

обслуговування та ремонту автомобiлiв. 

Товариство є офiцiйним дилером таких торгових марок як: KIA, Chevrolet, ЗАЗ, LADA, Chery.. 

ПРАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬК-АВТО» складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, з якою 

можливо ознайомитися за адресою76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Юностi, 41а. 

Примiтка 2. Основнi пiдходи до складання фiнансової звiтностi 

У вiдповiдностi до вимог Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого Постановою 

Кабiнету Мiнiстрiв України №419 з 1 сiчня 2012 року Товариство складає фiнансову звiтнiсть 

згiдно з положеннями Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).  

Основнi принципи облiкової полiтики Товариства на 2017 рiк затвердженi наказами по Товариству 

№ 14 вiд 25.01.2016 року. Облiкова полiтика вiдповiдає всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату 

складання повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2017 року). 

Форми звiтiв складенi у вiдповiдностi до вимог Нацiонального положення (стандарту) 

бухгалтерського облiку затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07 лютого 

2013 року (Iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 627 

вiд 27 червня 2013 року), у межах чинного законодавства, нормативних актiв Мiнiстерства 



фiнансiв України та мiжнародних стандартiв. 

Звiтна дата за звiтний перiод 

Датою рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк є кiнець дня 31 грудня 2017 року. 

2.2 Функцiональна валюта, валюта подання фiнансової звiтностi та одиниця її вимiру 

Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою та валютою 

подання фiнансової звiтностi Товариства. Уся фiнансова iнформацiя, представлена в українських 

гривнях, округлюється до найближчої тисячi. 

Операцiї в iнших валютах розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй 

валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом, що дiє на дату здiйснення 

операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у 

функцiональну валюту за обмiнним курсом НБУ, що дiє на звiтну дату. Усi курсовi рiзницi 

вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за перiод. 

2.3 Принципи оцiнок 

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з використанням принципу облiку по iсторичнiй вартостi за 

виключенням iнвестицiй, що пiдлягають оцiнцi за справедливою вартiстю через прибутки або 

збитки, та iнвестицiй, що є в наявностi для продажу. 

2.4 Безперервнiсть дiяльностi 

Товариство складає фiнансову звiтнiсть на основi принципу безперервностi. Управлiнський 

персонал не має намiрiв лiквiдувати товариство чи припинити дiяльнiсть. Станом на 31 грудня 

2017 року управлiнським персоналом було здiйснено оцiнку, згiдно з якою товариство буде в 

подальшому здiйснювати свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi.  

Управлiнському персоналу не вiдомо про суттєвi невизначеностi, пов'язанi з подiями чи умовами, 

крiм наявностi в Українi полiтичної та економiчної кризи, якi можуть спричинити значний сумнiв 

щодо здатностi товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

 

2.5 Використання суджень та припущень для оцiнки 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi були застосованi ряд оцiночних суджень та припущень, якi 

впливають на величину активiв та зобов’язань, вiдображених у звiтностi. Встановленi припущення 

та судження ґрунтуються на iсторичному досвiдi, поточних та очiкуваних економiчних умовах та 

iншiй доступнiй iнформацiї. Судження, що найбiльш суттєво впливають на суми визнанi у 

фiнансовiй звiтностi та оцiнка значення яких може стати причиною коригувань балансової 

вартостi активiв та зобов’язань в наступному фiнансовому роцi включають: 

- Строк експлуатацiї основних засобiв; 

- Знецiнення активiв; 

- Судовi спори;  

- Вiдстроченi податковi активи i зобов’язання. 

3. Основнi положення облiкової полiтики 

3.1 Основнi засоби 

Об’єкти необоротних активiв вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан Товариства по первiснiй 

вартостi за мiнусом накопиченого зносу та будь-яких збиткiв вiд знецiнення об’єкту. Первiсна 

вартiсть таких засобiв включає витрати, безпосередньо пов’язанi iз придбанням активiв, i, по 

квалiфiкацiйним активам, капiталiзованi витрати за позиками. Для об’єктiв, зведених 

господарським способом – собiвартiстю будуть визнанi всi витрати, безпосередньо пов’язанi з 

веденням такого будiвництва та розподiленi накладнi витрати (матерiали, заробiтна плата, 

амортизацiя обладнання, задiяного у будiвництвi та iн.). 

Витрати на ремонт та обслуговування вiдносяться в склад витрат того перiоду, коли такi витрати 

були понесенi. 

Витрати на реконструкцiю та модернiзацiю капiталiзуються. Непридатнi для подальшого 

використання частини основних засобiв визнаються в складi запасiв i в подальшому реалiзуються 

як брухт. 

Прибутки (збитки) вiд вибуття основних засобiв вiдображаються в складi прибуткiв та збиткiв по 

мiрi їх виникнення. 

У вартiсть незавершеного будiвництва включаються аванси, виданi на капiтальне будiвництво i 



придбання основних засобiв. 

Вартiсть об’єктiв основних засобiв вiдноситься на витрати шляхом нарахування амортизацiї 

протягом строку корисного використання такого активу. Для всiх об’єктiв основних засобiв, 

амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом. 

Товариство роздiляє об’єкти основних засобiв на наступнi групи: 

- Будови та споруди; 

- Машини та обладнання; 

- Автотранспорт; 

- Iнструменти, прилади, iнвентар; 

- Iншi основнi засоби. 

Для кожного об’єкту основних засобiв встановлюється свiй очiкуваний строк корисного 

використання. В деяких випадках, очiкуваний строк корисного використання може бути меншим, 

анiж строк економiчної служби активу в силу специфiки очiкуваної корисностi активу для 

Товариства. Розрахункова оцiнка строку корисного використання активу проводиться iз 

застосуванням професiйного судження, заснованого на досвiдi роботи Товариства з аналогiчними 

активами. Очiкуваний строк корисного використання регулярно (не рiдше одного разу на рiк) 

перевiряється, i, при необхiдностi, переглядається. Амортизацiя основних засобiв нараховується 

лiнiйним методом протягом таких очiкуваних строкiв корисної служби вiдповiдних активiв: 

а) для обє’ктiв,що облiковуються на субрахунку 101 – термiн не встановлюється; 

б) для обє’ктiв,що облiковуються на субрахунку 102 – вiд 15 до 70 рокiв; 

в) для обє’ктiв,що облiковуються на субрахунку 103 з них: 

- будiвлi – вiд 20 до 80 рокiв; 

- споруди - вiд 15 до 80 рокiв; 

- передавальнi пристрої - вiд 10 до 80 рокiв; 

г) для обє’ктiв,що облiковуються на субрахунку 104 - вiд 2 до 10 рокiв; 

д) для обє’ктiв,що облiковуються на субрахунку 105 - вiд 5 до 10 рокiв; 

е) для обє’ктiв,що облiковуються на субрахунку 106 - вiд 4 до 10 рокiв; 

ж) для обє’ктiв,що облiковуються на субрахунку 109 - вiд 12 до 15 рокiв; 

з) для обє’ктiв основних засобiв вартiстю нижче 2 500 грн. i якi облiковiються на рахунках 

104,105,106,109 термiн корисного використання може бути встановлений вiд 1,5 до 3 рокiв.До 

таких обєктiв вiдноити(але не винятково): спецодяг, калькулятори, iнструмент, лiтература, 

кухонний посуд та iн. 

Товариство оцiнює строк корисного використання основних засобiв не рiдше, анiж на кiнець 

кожного фiнансового року i, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни 

вiдображаються як змiна в облiкових оцiнках у вiдповiдностi до МСФО 8 (IAS 8) «Облiкова 

полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки». 

Такi оцiнки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв та на 

амортизацiйнi вiдрахування протягом перiоду. 

3.2 Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи – немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути 

iдентифiкованi, тобто можуть бути вiдокремленi або вiддiленi вiд товариства або виникають 

внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав (незалежно вiд того, чи можуть вони бути 

вiдокремленi). Нематерiальнi активи визнаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що 

майбутнi економiчнi вигоди, що вiдносяться до активу, надходитимуть товариству та собiвартiсть 

активу можна достовiрно оцiнити. 

В момент первiсного визнання нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю. Наступна оцiнка 

здiйснюється за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд 

зменшення корисностi. 

Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання 

активу. Нематерiальнi активи перевiряються на знецiнення при появi ризикiв знецiнення. Термiн 

корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк. 

3.3 Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли 



товариство стає стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi 

здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цього 

фiнансового активу. Справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi є справедлива вартiсть 

наданої (отриманої) компенсацiї. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою собiвартiстю, з 

урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Станом на кожну звiтну дату товариство оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що 

кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася. Балансова вартiсть дебiторської 

заборгованостi зменшується через рахунок резерву з одночасним визнанням збитку за звiтний 

перiод. Якщо в наступному перiодi величина збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це 

зменшення може бути об’єктивно спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання 

зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi стернується. 

Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартостi, яка перевищує суму, що її мала 

б амортизована вартiсть у разi невизнання зменшення корисностi на дату сторнування. Резерв пiд 

зменшення корисностi дебiторської заборгованостi визначається розрахунковим методом на 

пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi товариства. 

3.4 Запаси 

Запаси при первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть запасiв 

включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час 

доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. В 

Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: 

первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Зменшення вартостi запасiв (уцiнки) 

вiдображається з одночасним визнаннями збиткiв. Вартiсть готової продукцiї i незавершеного 

виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i 

вiдповiднi виробничi накладнi витрати, розрахованi на пiдставi нормативної виробничої 

потужностi. 

Вартiсть рекламних запасiв вiдноситься на витрати в момент придбання. Собiвартiсть одиниць 

запасiв визначається шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної 

собiвартостi.  

3.5 Знецiнення активiв 

Товариство оцiнює балансову вартiсть матерiальних та нематерiальних активiв на предмет 

наявностi ознак знецiнення таких активiв. При оцiнцi на знецiнення активiв, якi не генерують 

незалежнi грошовi потоки, такi активи вiдносяться до вiдповiдної одиницi, яка такi потоки 

генерує. Наступнi змiни у вiднесення активiв до одиницi, яка генерує грошовi потоки, або ж 

розподiленнi таких грошових потокiв у перiодах можуть мати суттєвий вплив на балансову 

вартiсть вiдповiдних активiв. 

3.6 Резерв на знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi 

Товариство нараховує резерв на знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi 

виходячи iз оцiнки Товариства можливостi стягнення заборгованостi з конкретних клiєнтiв. Якщо 

вiдбувається зниження кредитоспроможностi будь-якого iз крупних клiєнтiв, або фактичнi збитки 

вiд невиконання зобов’язань боржниками перевищують оцiнки Товариства, фактичнi результати 

можуть вiдрiзнятися вiд вказаних оцiнок. 

Якщо Товариство визначає, що не iснує об’єктивного пiдтвердження факту знецiнення конкретної 

дебiторської заборгованостi, незалежно вiд суми, така дебiторська заборгованiсть включається до 

категорiї дебiторiв iз близькими характеристиками кредитного ризику. Сукупнi заборгованiсть за 

такими категорiями, в свою чергу, тестується на предмет знецiнення. 

Характеристики кредитного ризику, вiдповiдно до яких вiдбувається групування дебiторської 

заборгованостi, пов’язанi iз оцiнкою майбутнiх грошових потокiв, якi генеруються такою 

заборгованiстю i в свою чергу залежать вiд здатностi боржника погасити заборгованiсть 

вiдповiдно до погоджених умов. 

Майбутнi грошовi потоки за групою дебiторiв, якi оцiнюються в сукупностi на предмет 

знецiнення, визначаються iз договiрних грошових потокiв, поточних економiчних умов в цiлому, 

строкiв виникнення дебiторської заборгованостi, досвiд Товариства по списанню такої 

заборгованостi в минулому, кредитоспроможностi покупцiв, змiни умов оплати за договорами та 



iнших обставин, якi, на думку Товариства, можуть вплинути на майбутнi грошовi потоки вiд такої 

заборгованостi. 

Змiни в економiцi, галузевiй специфiцi або ж у фiнансовому становищi окремих клiєнтiв можуть 

мати наслiдком коригування величини резерву на знецiнення торгової та iншої дебiторської 

заборгованостi, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi. 

Товариство використовує судження для оцiнки i визнання резервiв i розкриття умовних 

зобов'язань вiдносно наявних судових розглядiв та iнших претензiй, якi очiкують рiшення шляхом 

мирного врегулювання, захисту iнтересiв в судi або державного втручання, а також розкриття 

iнших умовних зобов'язань. Судження пов'язанi з оцiнкою вiрогiдностi позитивного результату 

наявних претензiй або виникнення зобов'язання, а також можливої величини резерву, необхiдного 

для остаточного врегулювання. У зв'язку з невизначенiстю, властивiй процедурi оцiнки, фактичнi 

витрати можуть вiдрiзнятися вiд нарахованих резервiв. Оцiнка величини нарахованих резервiв 

може мiнятися у мiру отримання нової iнформацiї. Перегляд оцiнок величин нарахованих 

зобов'язань може мати iстотний вплив на майбутнi операцiйнi результати. 

3.7 Грошовi кошти та їх еквiваленти 

До складу грошових коштiв вiдносяться грошовi кошти на рахунках в банку та в касi, а також 

депозити до запитання. До складу еквiвалентiв грошових коштiв вiдносяться короткостроковi 

високолiквiднi фiнансовi вкладення, якi можуть бути легко конвертованi в грошовi кошти, зi 

строком погашення не бiльше трьох мiсяцiв, вартiсть яких схильна до незначних коливань. 

3.8 Оренда 

Оренда, за умовами якої, до Товариства перейдуть всi ризики i вигоди, пов’язанi iз правом 

власностi на актив, буде класифiкуватися як фiнансова оренда. Iншi види оренди класифiкуються 

як операцiйна оренда. 

Витрати по операцiйнiй орендi вiдноситься на витрати рiвномiрно протягом термiну оренди 

об’єкта. 

Доходи вiд операцiйної оренди вiдносяться до складу iнших операцiйних доходiв. 

3.9 Доходи i витрати 

 

Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або який 

пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за товари та послуги, наданi в ходi 

звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних повернень товару покупцями, 

знижок та iнших аналогiчних вiдрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартiсть 

(«ПДВ»). 

Виручка вiд реалiзацiї матерiальних активiв вiдображається в звiтi про сукупний дохiд, коли 

iстотна частина ризикiв i винагород вiд володiння такими активами перейшла до покупця, сума 

виручки може бути надiйно визначена, та ймовiрне надходження до пiдприємства економiчних 

вигод, пов'язаних з операцiєю, i витрати, понесенi або якi будуть понесенi в майбутньому по данiй 

операцiї, можуть бути надiйно визначенi. 

Виручка за контрактом на надання послуг вiдображається щодо стадiї завершення контракту. 

Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує 

вiрогiднiсть того, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi та 

очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. 

Процентнi доходи визнаються в звiтi про фiнансовi результати за принципом нарахування, 

виходячи з суми основного боргу i ефективної процентної ставки, яка дисконтує очiкуванi 

майбутнi притоки грошових коштiв протягом термiну дiї фiнансового активу до залишкової 

вартостi активу. 

Витрати визнаються в звiтi про сукупний дохiд за принципом нарахування з урахуванням 

ефективного доходу по зобов'язаннях. 

Всi процентнi i iншi витрати по позикових засобах, що не вiдносяться безпосередньо до 

придбання, будiвництва або виробництва активу, що вiдповiдає визначеним вимогам, списуються 

у витрати по мiрi їх виникнення 

Фiнансовi доходи та витрати 

Фiнансовi доходи та витрати включають в себе вiдсотковi витрати по позиковим коштам, 



вiдсотковий дохiд вiд розмiщених коштiв.  

Витрати по позиковим коштам, якi вiдносяться до активiв, для створення яких необхiдний значний 

промiжок часу, капiталiзується у складi таких активiв. Всi iншi вiдсотковi та iншi витрати по 

позиковим коштам вiдносяться на витрати з використанням ефективної вiдсоткової ставки. 

Вiдсотковi доходи визнаються по мiрi нарахування за ефективною ставкою доходностi активу. 

3.10 Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат, 

розрахованих на базi оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та 

вiдстрочених податкових витрат (доходiв). Вiдстроченi податковi витрати (доходи) виникають 

внаслiдок визнання в прибутку чи збитку вiдстрочених податкових активiв та/або вiдстрочених 

податкових зобов’язань. 

Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають 

оподаткуванню, крiм випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд первiсного визнання активу чи 

зобов’язання. Вiдстрочений податковий актив визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають вирахуванню, тiєю мiрою, якою є ймовiрним, що буде отримано оподатковуваний 

прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає вирахуванню, за винятком 

ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив виникає вiд первiсного визнання активу або 

зобов’язання. Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовiрним тодi, коли 

вiдстрочений податковий актив може бути зарахований проти вiдстроченого податкового 

зобов’язання, яке вiдноситься до того самого податкового органу, та буде вiдновлено в тому 

самому перiодi, що i актив, або в тому перiодi, в якому збиток, що виникає з активу, може бути 

вiднесений на попереднiй або послiдуючий перiод. У випадках, коли немає достатнiх вiдстрочених 

податкових зобов’язань щоб зарахувати вiдстрочений податковий актив, актив вiдображається в 

тiй мiрi, в якiй ймовiрно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку в майбутнiх 

перiодах. 

3.11 Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання 

Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання переглядаються на кожну звiтну дату i знижуються 

у випадку, якщо стає очевидно, що не буде отриманий вiдповiдний прибуток до оподаткування. 

Оцiнка вiрогiдностi включає судження, що ґрунтуються на очiкуваних результатах дiяльностi. Для 

оцiнки вiрогiдностi реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв (зобов’язань) в майбутньому 

використовуються рiзнi фактори, включаючи операцiйнi результати минулих рокiв, операцiйний 

план, закiнчення термiну вiдшкодування податкових збиткiв i стратегiї податкового планування. 

Якщо фактичнi результати вiдрiзняються вiд оцiнених, або цi оцiнки повиннi бути переглянутi в 

майбутнiх перiодах, це може чинити негативний вплив на фiнансове положення, результат вiд 

операцiй i потоки грошових коштiв. У випадку якщо величина визнання вiдстрочених податкових 

активiв в майбутньому повинна бути зменшена, це скорочення буде визнано в звiтi про сукупний 

дохiд. 

3.12 Податок на додану вартiсть 

Податок на додану вартiсть нараховується Товариством за ставкою визначеною в ст.. 193 

Податкового кодексу України. Зобов’язання Товариства з ПДВ виникає на дату вiдвантаження 

товарiв покупцям (надання послуг) або на дату отримання оплати вiд покупцiв, в залежностi вiд 

того, що вiдбулося ранiше. Податковий кредит з ПДВ – це сума, на яку Товариство має право 

зменшити свої зобов’язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на податковий кредит виникає в 

момент отримання товарiв (робiт, послуг) або в момент оплати постачальнику в залежностi вiд 

того, що вiдбулося ранiше. ПДВ по операцiям з продажу та придбання визнається в балансi 

розгорнуто та вiдображається окремо як актив та зобов’язання з ПДВ. 

3.13 Акцiонерний капiтал 

Номiнальна вартiсть простих акцiй, дозволених до випуску вiдображається у складi акцiонерного 

капiталу. Перевищення отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй 

враховується у складi емiсiйного доходу в капiталi. 

3.14 Зобов’язання за дивiдендами  

Зобов'язання по виплатi дивiдендiв визнаються у складi зобов'язань в перiодi, в якому дивiденди 

затвердженi акцiонерами. 



3.15 Прибуток на акцiю 

Прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку (збитку), що вiдноситься на долю 

звичайних акцiонерiв, на середньозважене число звичайних акцiй в обiгу. 

3.16 Резерви та забезпечення наступних витрат та платежiв 

Резерви визнаються, якщо Товариство, внаслiдок певної подiї в минулому, має юридичнi або 

добровiльно прийнятi на себе зобов’язання, для урегулювання яких з великою ймовiрнiстю, 

знадобиться вiдтiк ресурсiв, що несуть у собi майбутнi економiчнi вигоди, i якi можна оцiнити з 

великим ступенем надiйностi. 

3.17 Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах.  

У разi виникнення помилок стосовно визнання, оцiнки, подання або розкриття iнформацiї про 

елементи фiнансових звiтiв:  

1. Потенцiйнi помилки поточного перiоду, виявленi протягом цього перiоду, виправляють до 

затвердження фiнансових звiтiв до випуску.  

2. Товариство виправляє суттєвi помилки попереднього перiоду ретроспективно в першому 

комплектi фiнансових звiтiв, затверджених до випуску пiсля їх виявлення шляхом: 

a) перерахування порiвнювальних сум за вiдображений попереднiй перiод (перiоди), в кому 

вiдбулася помилка; або 

б) перерахування залишкiв активiв, зобов’язань та власного капiталу на початок перiоду за самий 

перший з вiдображених попереднiх перiодiв, якщо помилка вiдбулася до першого з вiдображених 

попереднiх перiодiв. 

Помилку попереднього перiоду товариство виправляє шляхом ретроспективного перерахування, 

за винятком випадкiв, коли неможливо визначити або вплив на конкретний перiод, або 

кумулятивний вплив помилки. Якщо неможливо визначити вплив на конкретний перiод помилки 

щодо порiвняльної iнформацiї за один або кiлька вiдображених попереднiх перiодiв, товариство 

перераховує залишки активiв, зобов’язань та власного капiталу на початок самого першого 

перiоду, для якого можливе ретроспективне перерахування (який може бути поточним перiодом). 

Якщо неможливо визначити кумулятивний вплив, на початку поточного перiоду, помилки на всi 

попереднi перiоди, товариство перераховує порiвняльну iнформацiю для виправлення помилки 

перспективно з самої першої можливої дати. 

3.18 Важливi оцiнки, професiйнi судження i припущення в застосуваннi облiкової полiтики. 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд управлiнського персоналу товариства формування 

суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на 

суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi, та на розкриття 

iнформацiї щодо потенцiйних активiв та зобов’язань. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд 

цих оцiнок. Оцiнки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. 

Результати перегляду облiкових оцiнок визнаються у перiодi, в якому вони переглядаються, а 

також у всiх наступних перiодах, на якi впливають такi оцiнки. Станом на 31 грудня 2017 року у 

товариства: вiдсутнi обмеження на право власностi;вiдсутнi контрактнi зобов’язання, пов’язанi з 

придбанням основних засобiв; вiдсутнi компенсацiї третiх сторiн за об’єкти основних засобiв, 

кориснiсть яких зменшилася, або якi були втраченi чи переданi; вiдсутнi основнi засоби, отриманi 

за договорами фiнансової оренди. 

В 2017 роцi не здiйснювалась переоцiнка основних засобiв до їх справедливої вартостi. Протягом 

2017 року товариство не отримувало основнi засоби за рахунок цiльового фiнансування. 

Станом на 31 грудня 2017 року товариство не має основних засобiв, отриманих в фiнансову 

оренду.  

Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу 4.2 

Нематерiальнi активи 

Нижче наведенi iнформацiя щодо руху нематерiальних активiв за звiтний перiод:Нематерiальних 

активiв, кориснiсть яких зменшилась, товариство не має. 

Протягом звiтного перiоду змiн методiв амортизацiї та термiнiв корисного використання 

нематерiальних активiв не було. 

Протягом звiтного перiоду товариством не здiйснювалася переоцiнка вартостi нематерiальних 

активiв, зважаючи на вiдсутнiсть свiдчень iстотної змiни їх вартостi. 4.3 Вiдстроченi податки 



Структура вiдстрочених податкiв станом на 31.12.2017 року була наступною: 

Рiзниця в оцiнцi основних засобiв Резерв сумнiвних боргiв Нематерiальнi активи та iнше Разом 

Вiдстроченi податковi активи (зобов’язання) 

на 31.12.2016 (610) 7 165 438 

Вiдстроченi податковi активи (зобов’язання) 

на 31.12.2017 (585) 4 167 414 

4.4 Запаси 

Станом на 31 грудня запаси включають: 

2016 2017 

Сировина i матерiали 20 4 

Паливо 1 1 

Автомобiлi 958 808 

Малоцiннi швидкозношуванi предмети 22  

Iншi матерiали 1 1 

1 002 814 

Запаси вiдображенi за первiсною вартiстю.  

Зменшення та збiльшення чистої вартостi реалiзацiї запасiв протягом 2017 року не було. 

. 

4.5 Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть представлена наступним чином: 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 2016 2017 

Дебiторська заборгованiсть третiх осiб 539 1371 

Дебiторська заборгованiсть пов'язаних осiб 5 69 

мiнус: резерв сумнiвних боргiв  

544 1440 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть: 

Дебiторська заборгованiсть за авансами виданими 121 20 

Дебiторська заборгованiсть за податковими платежами 29 1 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть пов'язаних сторiн 32 - 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 60 76 

резерв сумнiвних боргiв (7) (4) 

235 93 

Рух резерву сумнiвних боргiв представлено наступним чином: 

2017 

Сальдо резерву на початок перiоду 7 

нараховано за звiтний перiод - 

використано за звiтний перiод 3 

списано - 

Сальдо резерву на кiнець перiоду 4 

Згiдно з облiковою полiтикою, резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi визначається 

розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi. 

4.6 Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Станом на 31 грудня грошовi кошти та еквiваленти представленi таким чином: 

2016 2017 

Кошти на поточних рахунках 400 3 

Готiвка 5 5 

405 8 

4.7 Статутний капiтал 

Статутний капiтал Компанiї станом на 31.12.2017 року становив 11 600 120 (одинадцять мiльйонiв 

шiстсот тисяч сто двадцять) гривень. Статутний капiтал подiлено на 208 930 (двiстi вiсiм тисяч 

дев’ятсот тридцять) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн. за одну акцiю. 

4.8 Кредиторська заборгованiсть 



Кредиторська заборгованiсть представлена наступним чином: 

2016 2017 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 

Кредиторска заборгованiсть заборгованiсть за товари, роботи, послуги 2 43 

Кредиторска заборгованiсть за товари, роботи, послуги - пов'язаних сторiн 898 2015 

900 2058 

Iнша поточна кредиторська заборгованiсть 

з одержаних авансiв 427 39 

з бюджетом 221 162 

зi страхування 12 33 

з оплати працi 47 125 

Iншi поточнi зобов'язання 3887 4630 

4 594 4 989 

4.9 Поточнi забезпечення 

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 2017 

Сальдо резерву на початок перiоду 105 

нараховано за звiтний перiод 229 

використано за звiтний перiод 197 

Сальдо резерву на кiнець перiоду 137 

Нарахування проведено на пiдставi даних вiддiлу роботи з персоналом про кiлькiсть днiв 

невикористаної вiдпустки та у вiдповiдностi до середньої заробiтної плати за 2017 рiк по кожному 

працiвнику Товариства зокрема. 

4.10 Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року доходи Товариства складали: 

2016 2017 

Дохiд вiд реалiзацiї автомобiлiв 31932 35438 

Дохiд вiд реалiзацiї запасних частин 188 162 

Дохiд вiд реалiзацiї послуг з ремонту i ТО 3192 3416 

35 612 39016 

4.11 Собiвартiсть реалiзацiї 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року собiвартiсть реалiзованої продукцiї складала: 

2016 2017 

Собiвартiсть реалiзованих автомобiлiв  

Собiвартiсть реалiзованих запчастин 

Собiвартiсть iншої реалiзацiї (30159) 

(143) 

(33463) 

(123) 

Комунальнi послуги (150) (187) 

Витрати на заробiтну плату (300) (506) 

Амортизацiя (9)9 (100) 

Послуги охорони  

Оренда обладнання (5) (8) 

Iншi витрати (1986) (1982) 

(32 842) (36 369) 

4.12 Адмiнiстративнi витрати 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року адмiнiстративнi витрати складали: 

2016 2017 

Матерiальнi витрати 87 141 

Витрати на адмiнiстративний персонал 748 1277 

Професiйнi послуги 108 160 

Амортизацiя обладнання загального призначення 53 57 

Витрати на поточнi ремонти та обслуговування основних фондiв загального призначення 16 3 



Витрати на послуги зв’язку 26 25 

Витрати енергiї та комунальнi послуги 125 189 

Банкiвськi послуги 15 13 

Оренда легкового автомобiля 60 103 

Технiка безпеки та охорона працi 3 1 

Обслуговування комп’ютерного обладнання 6 9 

Поштово-телеграфнi витрати 3 5 

1 250 1 983 

4.13 Витрати на збут 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року витрати на збут складали: 

2016 2017 

Витрати на персонал з маркетингу та збуту 453 665 

Послуги реклами 100 202 

Амортизацiя обладнання збутового призначення 201 195 

Транспортнi послуги 18 25 

Послуги охорони 545 658 

Роялтi 6 6 

Матерiальнi витрати 35 74 

Комiсiйнi дилерам 15  

Витрати на поточнi ремонти та обслуговування основних фондiв 9 32 

Оренда 15 21 

Професiйнi послуги 6 11 

Iншi збутовi витрати 119 269 

1 522 2158 

4.14 Iншi операцiйнi та звичайнi доходи 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року iншi доходи Товариства складали: 

2016 2017 

Прибуток вiд реалiзацiї ОЗ 112 1 

Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 650 873 

Безнадiйна кредиторська заборгованiсть 7 10 

Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 161 121 

Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi 13 9 

943 1014 

4.15 Iншi операцiйнi та звичайнi витрати 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року iншi витрати Товариства складали 

2016 2017 

Податки 860 904 

Витрати на персонал 5 17 

Штрафи 53 2 

Амортизацiя 12 5 

Електроенергiя 161 119 

Пiльговi пенсiї 70 56 

Страхування майна 7 26 

Iншi витрати 35 171 

1 203 1300 

Примiтка 5. Операцiї з пов’язаними сторонами 

У данiй фiнансовiй звiтностi пов’язаними вважаються сторони, одна з яких контролює органiзацiю 

або контролюється нею, або разом з органiзацiєю є об'єктом спiльного контролю. 

Зв’язанi сторони можуть вступати в угоди, якi не проводилися б мiж незв’язаними сторонами, цiни 

i умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд угод i умов мiж незв’язаними сторонами 

Пов'язанi сторони включають:  

- акцiонерiв 

- ключовий керуючий персонал i близьких членiв їх сiмей 



- пiдприємства, що перебувають пiд контролем або якi знаходяться пiд iстотним впливом 

Товариства, чи його акцiонерiв. 

Примiтка 6. Потенцiйнi та умовнi зобов’язання 

Юридичнi питання 

За пiдсумками господарської дiяльностi на кiнець звiтного перiоду Товариство не має судових 

проваджень або претензiй, якi б мали негативний вплив(ризик фiнансових втрат) на фiнансовий 

стан або результати майбутнiх операцiй Товариства. 

Податкова система 

Приймаючи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених 

податкових активiв та зобов’язань проводилась на основi суджень керiвництва Товариства що 

базувалось на iнформацiї, яка була у його розпорядженнi на момент складання даної фiнансової 

звiтностi.  

При розрахунку сум вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань Товариство використовувало 

ставки податку, якi, як очiкується, будуть дiяти в перiод реалiзацiї тимчасових рiзниць, що 

призвели до виникнення вiдповiдних вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань. 

Примiтка 7. Полiтика управлiння ризиками 

Ризик лiквiдностi 

Ризиком лiквiдностi є ризик того, що Товариство не зможе розрахуватися по зобов'язанням при 

настаннi термiну їх погашення. Товариство здiйснює ретельне управлiння i контроль за 

лiквiднiстю. Товариство використовує процедуру пiдготовки бюджету i прогнозування руху 

грошових коштiв, що забезпечує наявнiсть у Товариства необхiдних коштiв для виконання своїх 

платiжних зобов'язань. На основi прогнозованих потокiв грошових коштiв приймаються рiшення 

про вкладення грошових коштiв або залученнi фiнансування, коли це потрiбно. Проведення 

полiтики аналiзу та управлiння кредитним ризиком забезпечує наявнiсть у Товариства достатньої 

суми грошових коштiв для погашення зобов'язань Товариства в строк. 

Кредитний ризик 

Кожен клас фiнансових активiв, представлений в звiтi про фiнансове стан Товариства до певної 

мiри схильний до кредитного ризику. Керiвництво розвиває i вводить полiтики i процедури, якi 

мiнiмiзують впливи негативних подiй, викликаних впливом ризикiв на фiнансовий стан 

Товариства. 

Фiнансовi iнструменти, якi мають кредитний ризик, - це в основному дебiторська заборгованiсть з 

основної дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть. Кредитний ризик, пов'язаний з цими 

активами обмежений внаслiдок розмiру клiєнтської бази Товариства i безперервними процедурами 

монiторингу кредитоспроможностi клiєнтiв i iнших дебiторiв. 

Дебiторська заборгованiсть Товариства представлена дебiторською заборгованiстю державних 

пiдприємств, комерцiйних органiзацiй i приватних осiб, при цьому кожна з груп дебiторiв має 

кредитний ризик.  

Проте, керiвництво робить всi можливi заходи, щоб мiнiмiзувати ризик неповернення дебiторської 

заборгованостi вiд цiєї категорiї дебiторiв. Зокрема кредитоспроможнiсть таких дебiторiв 

оцiнюється на основi фiнансових показникiв.  

ДОВIДКА ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН 

На пiдставi даних фiнансової звiтностi розрахованi показники, якi характеризують фiнансовий, 

майновий стан та рентабельнiсть Товариства 

Показники Формула розрахунку показника фiнансового стану акцiонерного товариства 

Орiєнтовне позитивне значення показника Станом на 31.12.2016 Станом на 31.12.2017 

 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi  

Показує яку частку поточних боргiв пiдприємство може погасити зараз наявними коштами ф. 1-м 

(ряд. 1160 + ряд. 1165) / 

ф.1-м ряд. 1695 ?0,25 - 0,5 

 

0,07  

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 



Показує яку частку поточних боргiв пiдприємство може сплатити, якщо для цього використає всi 

оборотнi активи ф.1-м ряд. 1195 

ф.1-м ряд. 1695 ?1,0 - 2,0 

0,41 0,33 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або Автономiї) ф.1-м ряд. 1495 

ф.1-м ряд. 1900 ? 0,5 0,69 0,59 

Показує, в якiй мiрi пiдприємство не залежить вiд своїх кредиторiв  

Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) 

Показує спiввiдношення залучених i власних коштiв. 

ф.1-м (ряд1595 + ряд. 1695) / 

ф.1-м ряд. 1495 

? 0,5 - 1,0 0,45 0,68 

Коефiцiєнт рентабельностi активiв  

Характеризує ефективнiсть використання активiв пiдприємства ф. 2 ряд. 2465/  

ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2 > 0 0,01 - 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує можливiсть пiдприємства виконувати свої 

поточнi зобов’язання за рахунок лiквiдних активiв (грошовi кошти). Одержане значення 

коефiцiєнта свiдчить про те, що Товариство в разi необхiдностi не зможе миттєво погасити усю 

своєю короткострокову заборгованiсть. 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує, якою мiрою поточнi зобов’язання можуть бути покритi 

поточними активами. Розраховане значення коефiцiєнту говорить про те, що на кожну гривню 

своїх короткострокових зобов’язань Товариство має 0,33 гривнi поточних активiв. Тобто, в разi 

необхiдностi Товариству розрахуватися одночасно з усiма короткостроковими боргами, воно не 

зможе їх погасити за рахунок своїх оборотних засобiв. 

Коефiцiєнт автономiї характеризує незалежнiсть фiнансового стану Товариства вiд позикових 

коштiв. Вiн показує частку власних засобiв у загальнiй сумi джерел. Товариство володiє достатнiм 

власним капiталом, тому є незалежним вiд залучених коштiв, тобто на 1 грн. залучених коштiв 

власних коштiв вкладено 0,59 грн. 

Коефiцiєнт фiнансування розраховується як спiввiдношення залучених та власних коштiв 

характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв. Сукупна вартiсть залучених поточних 

коштiв у 1,47 разiв менша нiж вартiсть вкладених власних коштiв. 

Коефiцiєнт ефективностi використання активiв дозволяє визначити ефективнiсть використання 

активiв Товариства Тобто вiн показує, скiльки гривень прибутку заробила кожна гривня активiв 

пiдприємства. За пiдсумками дiяльностi у 2017 дiяльнiсть Товариства є збиткова. 

8. Подiї пiсля дати балансу. 

Подiї, iнформацiя про якi може вплинути на здатнiсть користувачiв фiнансової звiтностi робити 

вiдповiднi оцiнки та приймати рiшення, пiсля 31 грудня 2017 року не вiдбувались. 
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