
Титульний аркуш

Публічне акціонерне товариство "Херсон - 
Авто"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

В. о. Генерального директора Сисой Віктор Миколайович

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

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

(дата)

25.04.2014
М.П.

  за                   рік2013

І. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

03112900
Миколаївське шосе, 5км., м.Херсон, Херсонська
 область, 73034, УКРАЇНА

0552 37-32-03, 0552 37-29-85

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

(дата)

28.04.2014

2. Річна інформація 
опублікована у

(дата)(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 Бюлетень"Вiдомостi НКЦПФР"

Публічне акціонерне товариство

3. Річна інформація 
розміщена на власній
 сторінці

в мережі 
Інтернет

http://kherson-avto.ukravto.ua

(адреса сторінки)

(дата)

25.04.2013

6. Електронна поштова адреса office@khersonauto.com.ua
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Зміст

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

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

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

X1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди
X11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

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

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

5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
X13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
X1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X3) інформація про зобов’язання емітента

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

виникала протягом звітного періоду
X17. Інформація про стан корпоративного управління

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

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

4) інформація про похідні цінні папери

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
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33. Примітки:  Товариство не проводило рейтингової оцiнки . Лiцензiй на окремi види дiяльностi 
товариство не отримувало.    
Товариство не належить до будь-яких об'єднань 
пiдприємств.
Дивiденди за 2012-2013 роки товариством не нараховувались.
Протягом звiтного 
перiоду товариством не приймалось рiшення про викуп власних акцiй.
За звiтний перiод 
товариство не випускало облiгацiй та боргових цiнних паперiв.
Черговi загальнi збори акiонерiв 
проведено 25 квітня 2013 року.

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

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

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

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
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Публічне акціонерне товариство "Херсон - Авто"
ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті

2) МФО банку

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

5) МФО банку

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

380805

д/н

д/н

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

260065667

д/н

45.20

45.11

45.31

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБIВ 

ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ДЕТАЛЯМИ ТА ПРИЛАДДЯМ ДЛЯ 
АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ 

ТОРГIВЛЯ АВТОМОБIЛЯМИ ТА ЛЕГКОВИМИ АВТОТРАНСПОРТНИМИ 
ЗАСОБАМИ 

4. Територія (область) Херсонська

АА №586202

10.01.1995

4766340,00

2. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

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

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

   858. Середня кількість працівників (осіб)

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

учасника

Код за 
ЄДРПОУ 
засновника 

та/або 
учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 

загальної кількості)

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

АТ "Корпорацiя "УкрАВТО" 03121566 вул.Червоноармiйська, 15/2, м.Київ, 01004 91,15170100000

ТОВ "Автомобiльнi iнтелектуальнi 
технологiї"

36304508 вул.Червоно армiйська 17, м.Київ, Київська 
область, 01004

0,00042000000

ТОВ "СIЕЙ АВТО МОТIВ" 34569623 вул. Столичне шосе, 90, м. Київ, Київська 
область, 03045

0,00062900000

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

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

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 

загальної кількості)

Загальна кiлькiсть фiзичних осiб - 
452 чоловiка.

д/н, д/н, д/н 8,84725000000

100,00000000000Усього:

© SMA 031129002013 р. 



1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
V. Інформація про посадових осіб емітента

1954

6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Головний бухгалтер АТ 
"Українська автомобiльна корпорацiя"

9) опис:  До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить перевiрка:
1) фiнансової документацiї, яку 
веде  Товариство;
2) дотримання Генеральним директором при здiйсненнi адмiнiстративно-
господарських та органiзацiйно-розпорядчих функцiй нормативiв та правил, встановлених 
чинним законодавством України, статутом та внутрiшнiми документами Товариства;
3) 
своєчасностi та правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
4) 
використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
5) фiнансовий стан Товариства, 
рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових 
коштiв;
6) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо облiку та 
звiтностi вiдповiдним нормативним документам.
Завдання Ревiзiйної Комiсiї полягає у 
проведеннi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 
фiнансового року (планова перевiрка) та у проведеннi спецiальних перевiрок фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства. Порядок роботи Ревiзiйної Комiсiї встановлюються 
Положенням про Ревiзiйну Комiсiю.
Посадова особа не отримує винагороди вiдповiдно до 
Статуту товариства, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Обрано на 
посаду на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-АВТО" (протокол вiд 22 березня 2011 року). 


Вища

Вертiйова Антонiна Дмитрiвна

СН, 828982, 25.06.1998, Ленiнградським РУ ГУ МВС України
 в м.Києвi

Член Ревiзiйної комiсiї

фізична особа

1) посада

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

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

24.10.2012 4 роки8) дата обрання та термін, на який 
обрано

1974

Сисой Віктор Миколайович

АС, 956341, 05.01.2005, Комсомольським ВМ ХМВ УМВС 
України в Херсонськiй областi

В. о. Генерального директора

фізична особа

1) посада

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

4) рік народження**
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3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПАТ "Херсон-Авто" 
Заступник генерального директора з безпеки

9) опис:  До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом 
поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних
 Зборiв та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенцiї Дирекцiї Товариства належить:
1) 
прийняття рiшення про укладення договорiв, контрактiв у межах її компетенцiї; 
2) 
затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, якi 
затверджуються iншими органами Товариства;
3) прийняття рiшень про видачу довiреностей на 
укладання правочинiв (договорiв, контрактiв) та здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства як 
працiвникам Товариства, так i iншим особам;
4) прийняття рiшення  про  пред'явлення вiд iменi 
Товариства претензiй i позовiв до юридичних i фiзичних осiб в Українi, а також за її межами;
5) 
щодо працiвникiв апарату управлiння  Товариства, керiвних працiвникiв фiлiй, представництв та 
iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства:
- прийняття на роботу, переведення 
на iншу роботу, застосування стягнення i здiйснення звiльнення з роботи;
- визначення умови 
оплати працi, встановлення посадових окладiв, визначення порядку надання вихiдних днiв i 
вiдпусток;
6) уповноваження своїм рiшенням членiв Дирекцiї на прийняття рiшень з певних 
питань, вiднесених до компетенцiї Дирекцiї Товариства, вчинення правочинiв вiд iменi 
Товариства, представлення iнтересiв Товариства, видання наказiв та розпоряджень, обов'язкових 
для виконання всiма працiвниками Товариства, вчинення iнших дiй вiд iменi Товариства.
 Особу
 призначено на посаду Наглядовою Радою (протокол №27/09/2013-1 вiд 27 веерсня 2013 року). 
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, iнших посад не обiймає. 
Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати вiдповiдно до контракту.

Вища,5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

27.09.2013 безстроково8) дата обрання та термін, на який 
обрано

1979

8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "УкрАвтоЗАЗ-Сервiс", 
генеральний директор.

9) опис:  Голова Наглядової Ради має наступнi повноваження:
1) 
укладає контракт  з 
Генеральним директором Товариства; 
2) 
органiзує роботу Наглядової Ради Товариства, 
зокрема, скликає Наглядову Раду Товариства та визначає порядок денний її засiдань;
3) 
вiд 

Вища, Київський нацiональний унiверситет iм.Т.Г.Шевченка

Васадзе Вахтанг Тарiелович

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

Голова Наглядової ради

фізична особа

1) посада

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

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

24.10.2012 4 роки8) дата обрання та термін, на який 
обрано
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iменi Наглядової Ради:
- встановлює основнi показники виробничо-господарської дiяльностi, 
економiчнi нормативи, iншi нормативи та вимоги щодо господарської дiяльностi Товариства;
- 
визначає склад i обсяг вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства, порядок її 
захисту;
- розглядає звiти Генерального директора Товариства;
- погоджує призначення та 
звiльнення працiвникiв Товариства за посадами: заступника генерального директора, ревiзора, 
керiвникiв пiдроздiлiв (працiвникiв) по роботi з персоналом, керiвникiв пiдроздiлiв до 
функцiональних обов'язкiв яких вiднесено вирiшення питань щодо реалiзацiї автомобiлiв, 
запчастин, та керiвникiв структурних пiдроздiлiв  Товариства.
4) 
за рiшенням Наглядової Ради 
пiдписує необхiднi документи щодо обрання, вiдкликання повноважень Генерального директора, 
члена Дирекцiї - головного бухгалтера або обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме 
повноваження Генерального директора, члена Дирекцiї - головного бухгалтера; 
5) 
може 
додатково мати iншi права (повноваження) вiдповiдно до Положення про  Наглядову Раду 
Товариства.
Посадова особа не отримує винагороди вiдповiдно до Статуту товариства, не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Обрано на посаду на пiдставi рiшення 
рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-
АВТО" (протокол вiд 22 березня 2011 року). 


1958

8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Корпорацiя "УкрАВТО",  
Голова правлiння .

9) опис:  11.3. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених 
чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради 
Загальними Зборами.
11.4. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1)  
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 
дiяльнiстю Товариства, крiм зазначених в п. 10.4 Статуту;
2) пiдготовка порядку денного 
Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до 
порядку денного, крiм скликання Акцiонерами Позачергових Загальних Зборiв, затвердження 
форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв;
3)  прийняття рiшення
 про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та 
у випадках, встановлених чинним законодавством;
4)  прийняття рiшення про продаж ранiше 
викуплених Товариством акцiй;
5)  прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших 
цiнних паперiв, крiм акцiй;
6)  прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, 
крiм акцiй, цiнних паперiв;
7)  затвердження ринкової вартостi майна у випадках та порядку, 
передбаченому чинним законодавством України;
8)   обрання та припинення повноважень 
Генерального директора та члена Дирекцiї - головного бухгалтера; затвердження умов контракту 
з Генеральним директором,  умов трудового договору з членом Дирекцiї - головним бухгалтером, 

Вища, Київський полiтехнiчний iнститут

Козiс Олександр Миколайович

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

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада

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

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

24.10.2012 4 роки8) дата обрання та термін, на який 
обрано
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встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження
 Генерального директора та/або члена Дирекцiї - головного бухгалтера;
9)   обрання та 
припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 
10)  обрання Реєстрацiйної
 Комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України, обрання Голови i 
Секретаря Загальних зборiв;
11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
12) визначення дати складення
 перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у
 межах граничного строку, визначеного пунктом 6.5. Статуту;
13) визначення дати складення 
перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв  та мають 
право на участь у Загальних Зборах;
14) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-
фiнансових групах та iнших об'єднаннях, господарських товариствах, про заснування iнших 
юридичних осiб;
15) прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та 
умов договору про приєднання у випадку якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється 
приєднання, належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується в разi 
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
16) прийняття рiшення про 
вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його 
предметом, становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень з одним контрагентом, крiм 
правочинiв щодо продажу товарних транспортних засобiв, але не перевищує 25 (двадцять п'ять) 
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
17) 
прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, у випадках 
передбачених чинним законодавством України;
18) визначення ймовiрностi визнання 
Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у
 тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання 
оцiнювача (суб'єкта оцiночної дiяльностi) майна Товариства та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про 
обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя 
цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 
оплати його послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих 
акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно 
чинного законодавства;
22) визначення умов оплати працi керiвних працiвникiв Товариства i  
його структурних  пiдроздiлiв;
23) прийняття рiшення про використання Резервного капiталу 
Товариства  та контроль  використання  Резервного капiталу Товариства;
24) прийняття рiшення
 про створення та лiквiдацiю (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених 
пiдроздiлiв, затвердження положень про них, прийняття рiшення про змiну найменування 
дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх статутiв, прийняття рiшення про реорганiзацiю та 
лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств;
25) затвердження  рiчних планiв фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства i внесення змiн до них,  розгляд звiтiв виконавчого органу Товариства про 
виконання планiв;  
26)  здiйснення контролю за дiями Генерального директора Товариства 
щодо реалiзацiї ним iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури 
товарiв та послуг;
27)  прийняття рiшення щодо iндексацiї,  списання, лiквiдацiї основних 
фондiв, за винятком малоцiнних необоротних матерiальних активiв, Товариства;
28)  прийняття 
рiшення з питань погiршення, полiпшення прав Товариства щодо землекористування та прав 
власностi на майно (об'єкти нерухомостi, тощо), а також внесення  змiн у документацiю щодо цих
 прав;
29)  прийняття рiшення про реконструкцiю, перепланування, капiтальний ремонт будiвель
 та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його фiлiй;
30)  
визначення уповноважених осiб для отримання iнформацiї, що мiститься в Системi реєстру, та 
обсяг iнформацiї, яка може вимагатися вказаними особами вiд iменi  Товариства;
31) 
затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, його фiлiй та 
представництв, та системи оплати працi, у тому числi положень про систему оплати працi;
32) 
погодження колективного договору;
33) прийняття без обмежень iнших рiшень та здiйснення 
без обмежень iнших дiй щодо представництва  iнтересiв акцiонерiв у  перiод мiж проведенням 
Загальних зборiв.
34) прийняття рiшення про укладення договорiв (правочинiв) придбання, 
оренди, застави, iпотеки, вiдчуження (продаж, дарування тощо)  безоплатної передачi в 
користування, передачi  в управлiння основних засобiв та нерухомого майна;
35) прийняття 
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рiшення про укладення договорiв (правочинiв) та вчинення iнших дiй щодо залучення кредитних 
коштiв як в нацiональнiй, так i в  iноземнiй валютi, надання в позику грошових коштiв, вiдкриття 
та закриття рахункiв в нацiональнiй та/або iноземнiй валютi;
36) прийняття рiшення про 
укладення договорiв (правочинiв) щодо  спiльної (сумiсної) дiяльностi iз залученням основних 
засобiв Товариства;
37)  прийняття рiшення про  укладення правочинiв та вчинення iнший дiй 
щодо придбання, вiдчуження (продаж, дарування, передача в управлiння тощо) майнових, 
корпоративних прав (акцiй, часток);
38) прийняття рiшення про утворення комiтетiв Наглядової 
Ради, обрання корпоративного секретаря;
39) розроблення умов договору про злиття 
(приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) товариства, пiдготовка для акцiонерiв 
пояснень до них;
40) прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми 
iснування у бездокументарну форму iснування;
41) вирiшення iнших питань, що належать до 
виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно з цим Статутом.
Посадова особа не отримує 
винагороди вiдповiдно до Статуту товариства, не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини.
Обрано на посаду на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-АВТО" (протокол вiд 22 березня 
2011 року). 


1977

11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Начальник департаменту 
аналiтики та iмiджу, АТ "Українська автомобiльна корпорацiя".

9) опис:  11.3. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених 
чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради 
Загальними Зборами.
11.4. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1)  
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 
дiяльнiстю Товариства, крiм зазначених в п. 10.4 Статуту;
2) пiдготовка порядку денного 
Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до 
порядку денного, крiм скликання Акцiонерами Позачергових Загальних Зборiв, затвердження 
форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв;
3)  прийняття рiшення
 про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та 
у випадках, встановлених чинним законодавством;
4)  прийняття рiшення про продаж ранiше 
викуплених Товариством акцiй;
5)  прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших 
цiнних паперiв, крiм акцiй;
6)  прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, 
крiм акцiй, цiнних паперiв;
7)  затвердження ринкової вартостi майна у випадках та порядку, 
передбаченому чинним законодавством України;
8)   обрання та припинення повноважень 
Генерального директора та члена Дирекцiї - головного бухгалтера; затвердження умов контракту 
з Генеральним директором,  умов трудового договору з членом Дирекцiї - головним бухгалтером, 

Вища

Бей Наталiя Олександрiвна

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

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада

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

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

24.10.2012 4 роки8) дата обрання та термін, на який 
обрано
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встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження
 Генерального директора та/або члена Дирекцiї - головного бухгалтера;
9)   обрання та 
припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 
10)  обрання Реєстрацiйної
 Комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України, обрання Голови i 
Секретаря Загальних зборiв;
11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
12) визначення дати складення
 перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у
 межах граничного строку, визначеного пунктом 6.5. Статуту;
13) визначення дати складення 
перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв  та мають 
право на участь у Загальних Зборах;
14) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-
фiнансових групах та iнших об'єднаннях, господарських товариствах, про заснування iнших 
юридичних осiб;
15) прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та 
умов договору про приєднання у випадку якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється 
приєднання, належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується в разi 
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
16) прийняття рiшення про 
вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його 
предметом, становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень з одним контрагентом, крiм 
правочинiв щодо продажу товарних транспортних засобiв, але не перевищує 25 (двадцять п'ять) 
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
17) 
прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, у випадках 
передбачених чинним законодавством України;
18) визначення ймовiрностi визнання 
Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у
 тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання 
оцiнювача (суб'єкта оцiночної дiяльностi) майна Товариства та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про 
обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя 
цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 
оплати його послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих 
акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно 
чинного законодавства;
22) визначення умов оплати працi керiвних працiвникiв Товариства i  
його структурних  пiдроздiлiв;
23) прийняття рiшення про використання Резервного капiталу 
Товариства  та контроль  використання  Резервного капiталу Товариства;
24) прийняття рiшення
 про створення та лiквiдацiю (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених 
пiдроздiлiв, затвердження положень про них, прийняття рiшення про змiну найменування 
дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх статутiв, прийняття рiшення про реорганiзацiю та 
лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств;
25) затвердження  рiчних планiв фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства i внесення змiн до них,  розгляд звiтiв виконавчого органу Товариства про 
виконання планiв;  
26)  здiйснення контролю за дiями Генерального директора Товариства 
щодо реалiзацiї ним iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури 
товарiв та послуг;
27)  прийняття рiшення щодо iндексацiї,  списання, лiквiдацiї основних 
фондiв, за винятком малоцiнних необоротних матерiальних активiв, Товариства;
28)  прийняття 
рiшення з питань погiршення, полiпшення прав Товариства щодо землекористування та прав 
власностi на майно (об'єкти нерухомостi, тощо), а також внесення  змiн у документацiю щодо цих
 прав;
29)  прийняття рiшення про реконструкцiю, перепланування, капiтальний ремонт будiвель
 та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його фiлiй;
30)  
визначення уповноважених осiб для отримання iнформацiї, що мiститься в Системi реєстру, та 
обсяг iнформацiї, яка може вимагатися вказаними особами вiд iменi  Товариства;
31) 
затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, його фiлiй та 
представництв, та системи оплати працi, у тому числi положень про систему оплати працi;
32) 
погодження колективного договору;
33) прийняття без обмежень iнших рiшень та здiйснення 
без обмежень iнших дiй щодо представництва  iнтересiв акцiонерiв у  перiод мiж проведенням 
Загальних зборiв.
34) прийняття рiшення про укладення договорiв (правочинiв) придбання, 
оренди, застави, iпотеки, вiдчуження (продаж, дарування тощо)  безоплатної передачi в 
користування, передачi  в управлiння основних засобiв та нерухомого майна;
35) прийняття 
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рiшення про укладення договорiв (правочинiв) та вчинення iнших дiй щодо залучення кредитних 
коштiв як в нацiональнiй, так i в  iноземнiй валютi, надання в позику грошових коштiв, вiдкриття 
та закриття рахункiв в нацiональнiй та/або iноземнiй валютi;
36) прийняття рiшення про 
укладення договорiв (правочинiв) щодо  спiльної (сумiсної) дiяльностi iз залученням основних 
засобiв Товариства;
37)  прийняття рiшення про  укладення правочинiв та вчинення iнший дiй 
щодо придбання, вiдчуження (продаж, дарування, передача в управлiння тощо) майнових, 
корпоративних прав (акцiй, часток);
38) прийняття рiшення про утворення комiтетiв Наглядової 
Ради, обрання корпоративного секретаря;
39) розроблення умов договору про злиття 
(приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) товариства, пiдготовка для акцiонерiв 
пояснень до них;
40) прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми 
iснування у бездокументарну форму iснування;
41) вирiшення iнших питань, що належать до 
виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно з цим Статутом.
Посадова особа не отримує 
винагороди вiдповiдно до Статуту товариства, не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Обрано на посаду на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-АВТО" (протокол вiд 22 березня 
2011 року).

1978

6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Начальник департаменту 
контролiнгу, АТ "Українська автомобiльна корпорацiя"

9) опис:  До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить перевiрка:
1) фiнансової документацiї, яку 
веде  Товариство;
2) дотримання Генеральним директором при здiйсненнi адмiнiстративно-
господарських та органiзацiйно-розпорядчих функцiй нормативiв та правил, встановлених 
чинним законодавством України, статутом та внутрiшнiми документами Товариства;
3) 
своєчасностi та правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
4) 
використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
5) фiнансовий стан Товариства, 
рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових 
коштiв;
6) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо облiку та 
звiтностi вiдповiдним нормативним документам.
Завдання Ревiзiйної Комiсiї полягає у 
проведеннi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 
фiнансового року (планова перевiрка) та у проведеннi спецiальних перевiрок фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства. Порядок роботи Ревiзiйної Комiсiї встановлюються 
Положенням про Ревiзiйну Комiсiю.
Посадова особа не отримує винагороди вiдповiдно до 
Статуту товариства, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Обрано на 
посаду на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-АВТО" (протокол вiд 22 березня 2011 року). 


Вища

Мохна Єгор Григорович

СН, 053992, 26.09.1995, Залiзничним РУ ГУ МВС України в 
м.Києвi

Голова Ревiзiйної комiсiї

фізична особа

1) посада

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

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

24.10.2012 4 роки8) дата обрання та термін, на який 
обрано
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1962

6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПАТ "Херсон-Авто", 
заст.головного бухгалтера.

9) опис:  До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом 
поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних
 Зборiв та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенцiї Дирекцiї Товариства належить:
1) 
прийняття рiшення про укладення договорiв, контрактiв у межах її компетенцiї; 
2) 
затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, якi 
затверджуються iншими органами Товариства;
3) прийняття рiшень про видачу довiреностей на 
укладання правочинiв (договорiв, контрактiв) та здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства як 
працiвникам Товариства, так i iншим особам;
4) прийняття рiшення  про  пред'явлення вiд iменi 
Товариства претензiй i позовiв до юридичних i фiзичних осiб в Українi, а також за її межами;
5) 
щодо працiвникiв апарату управлiння  Товариства, керiвних працiвникiв фiлiй, представництв та 
iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства:
- прийняття на роботу, переведення 
на iншу роботу, застосування стягнення i здiйснення звiльнення з роботи;
- визначення умови 
оплати працi, встановлення посадових окладiв, визначення порядку надання вихiдних днiв i 
вiдпусток;
6) уповноваження своїм рiшенням членiв Дирекцiї на прийняття рiшень з певних 
питань, вiднесених до компетенцiї Дирекцiї Товариства, вчинення правочинiв вiд iменi 
Товариства, представлення iнтересiв Товариства, видання наказiв та розпоряджень, обов'язкових 
для виконання всiма працiвниками Товариства, вчинення iнших дiй вiд iменi Товариства.
Особа 
виконує осбов'язки головного бухгалтера вiдповiдно до посадової iнструкцiї та отримує 
винагороду у виглядi заробiтної плати  вiдповiдно до штатного розпису. Посадова особа не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
На пiдставi рiшення Наглядової Ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-АВТО" (протокол вiд 22.10.12р. № 
22/10/2012-1) та Наказу вiд 22.10.12р. №114 призначено на посаду Члена Дирекцiї-головного 
бухгалтера.

Вища, Херсонський аграрний унiверситет.

Липка Лариса Миколаївна

МР, 239810, 21.12.2007, Комсомольським ВМ ХМВ УМВС 
України в Херсонськiй областi

Член дирекцiї- Головний бухгалтер

фізична особа

1) посада

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

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

22.10.2012 безстроково8) дата обрання та термін, на який 
обрано

Васадзе Нiна Тарiелiвна

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
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1985

5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Заступник начальника 
департамету злиття, поглинань, та залучення фiнансування АТ "Українська автомобiльна 
корпорацiя".

9) опис:  11.3. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених 
чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради 
Загальними Зборами.
11.4. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1)  
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 
дiяльнiстю Товариства, крiм зазначених в п. 10.4 Статуту;
2) пiдготовка порядку денного 
Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до 
порядку денного, крiм скликання Акцiонерами Позачергових Загальних Зборiв, затвердження 
форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв;
3)  прийняття рiшення
 про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та 
у випадках, встановлених чинним законодавством;
4)  прийняття рiшення про продаж ранiше 
викуплених Товариством акцiй;
5)  прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших 
цiнних паперiв, крiм акцiй;
6)  прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, 
крiм акцiй, цiнних паперiв;
7)  затвердження ринкової вартостi майна у випадках та порядку, 
передбаченому чинним законодавством України;
8)   обрання та припинення повноважень 
Генерального директора та члена Дирекцiї - головного бухгалтера; затвердження умов контракту 
з Генеральним директором,  умов трудового договору з членом Дирекцiї - головним бухгалтером, 
встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження
 Генерального директора та/або члена Дирекцiї - головного бухгалтера;
9)   обрання та 
припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 
10)  обрання Реєстрацiйної
 Комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України, обрання Голови i 
Секретаря Загальних зборiв;
11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
12) визначення дати складення
 перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у
 межах граничного строку, визначеного пунктом 6.5. Статуту;
13) визначення дати складення 
перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв  та мають 
право на участь у Загальних Зборах;
14) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-
фiнансових групах та iнших об'єднаннях, господарських товариствах, про заснування iнших 
юридичних осiб;
15) прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та 
умов договору про приєднання у випадку якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється 
приєднання, належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується в разi 
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
16) прийняття рiшення про 
вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його 
предметом, становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень з одним контрагентом, крiм 
правочинiв щодо продажу товарних транспортних засобiв, але не перевищує 25 (двадцять п'ять) 
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
17) 
прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, у випадках 
передбачених чинним законодавством України;
18) визначення ймовiрностi визнання 

Вища

МЕ, 735697, 23.03.2006, Печерським РУ ГУ МВС України в 
м.Києвi

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

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

22.03.2011 безстроково8) дата обрання та термін, на який 
обрано
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Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у
 тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання 
оцiнювача (суб'єкта оцiночної дiяльностi) майна Товариства та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про 
обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя 
цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 
оплати його послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих 
акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно 
чинного законодавства;
22) визначення умов оплати працi керiвних працiвникiв Товариства i  
його структурних  пiдроздiлiв;
23) прийняття рiшення про використання Резервного капiталу 
Товариства  та контроль  використання  Резервного капiталу Товариства;
24) прийняття рiшення
 про створення та лiквiдацiю (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених 
пiдроздiлiв, затвердження положень про них, прийняття рiшення про змiну найменування 
дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх статутiв, прийняття рiшення про реорганiзацiю та 
лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств;
25) затвердження  рiчних планiв фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства i внесення змiн до них,  розгляд звiтiв виконавчого органу Товариства про 
виконання планiв;  
26)  здiйснення контролю за дiями Генерального директора Товариства 
щодо реалiзацiї ним iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури 
товарiв та послуг;
27)  прийняття рiшення щодо iндексацiї,  списання, лiквiдацiї основних 
фондiв, за винятком малоцiнних необоротних матерiальних активiв, Товариства;
28)  прийняття 
рiшення з питань погiршення, полiпшення прав Товариства щодо землекористування та прав 
власностi на майно (об'єкти нерухомостi, тощо), а також внесення  змiн у документацiю щодо цих
 прав;
29)  прийняття рiшення про реконструкцiю, перепланування, капiтальний ремонт будiвель
 та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його фiлiй;
30)  
визначення уповноважених осiб для отримання iнформацiї, що мiститься в Системi реєстру, та 
обсяг iнформацiї, яка може вимагатися вказаними особами вiд iменi  Товариства;
31) 
затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, його фiлiй та 
представництв, та системи оплати працi, у тому числi положень про систему оплати працi;
32) 
погодження колективного договору;
33) прийняття без обмежень iнших рiшень та здiйснення 
без обмежень iнших дiй щодо представництва  iнтересiв акцiонерiв у  перiод мiж проведенням 
Загальних зборiв.
34) прийняття рiшення про укладення договорiв (правочинiв) придбання, 
оренди, застави, iпотеки, вiдчуження (продаж, дарування тощо)  безоплатної передачi в 
користування, передачi  в управлiння основних засобiв та нерухомого майна;
35) прийняття 
рiшення про укладення договорiв (правочинiв) та вчинення iнших дiй щодо залучення кредитних 
коштiв як в нацiональнiй, так i в  iноземнiй валютi, надання в позику грошових коштiв, вiдкриття 
та закриття рахункiв в нацiональнiй та/або iноземнiй валютi;
36) прийняття рiшення про 
укладення договорiв (правочинiв) щодо  спiльної (сумiсної) дiяльностi iз залученням основних 
засобiв Товариства;
37)  прийняття рiшення про  укладення правочинiв та вчинення iнший дiй 
щодо придбання, вiдчуження (продаж, дарування, передача в управлiння тощо) майнових, 
корпоративних прав (акцiй, часток);
38) прийняття рiшення про утворення комiтетiв Наглядової 
Ради, обрання корпоративного секретаря;
39) розроблення умов договору про злиття 
(приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) товариства, пiдготовка для акцiонерiв 
пояснень до них;
40) прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми 
iснування у бездокументарну форму iснування;
41) вирiшення iнших питань, що належать до 
виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно з цим Статутом.
Посадова особа не отримує 
винагороди вiдповiдно до Статуту товариства, не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Обрано на посаду на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-АВТО" (протокол вiд 22 березня 
2011 року).

Член Наглядової ради1) посада
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1975

1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Начальник департаменту 
майнових вiдносин ПАТ "Херсон-Авто".

9) опис:  11.3. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених 
чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради 
Загальними Зборами.
11.4. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1)  
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 
дiяльнiстю Товариства, крiм зазначених в п. 10.4 Статуту;
2) пiдготовка порядку денного 
Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до 
порядку денного, крiм скликання Акцiонерами Позачергових Загальних Зборiв, затвердження 
форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв;
3)  прийняття рiшення
 про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та 
у випадках, встановлених чинним законодавством;
4)  прийняття рiшення про продаж ранiше 
викуплених Товариством акцiй;
5)  прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших 
цiнних паперiв, крiм акцiй;
6)  прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, 
крiм акцiй, цiнних паперiв;
7)  затвердження ринкової вартостi майна у випадках та порядку, 
передбаченому чинним законодавством України;
8)   обрання та припинення повноважень 
Генерального директора та члена Дирекцiї - головного бухгалтера; затвердження умов контракту 
з Генеральним директором,  умов трудового договору з членом Дирекцiї - головним бухгалтером, 
встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження
 Генерального директора та/або члена Дирекцiї - головного бухгалтера;
9)   обрання та 
припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 
10)  обрання Реєстрацiйної
 Комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України, обрання Голови i 
Секретаря Загальних зборiв;
11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
12) визначення дати складення
 перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у
 межах граничного строку, визначеного пунктом 6.5. Статуту;
13) визначення дати складення 
перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв  та мають 
право на участь у Загальних Зборах;
14) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-
фiнансових групах та iнших об'єднаннях, господарських товариствах, про заснування iнших 
юридичних осiб;
15) прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та 
умов договору про приєднання у випадку якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється 
приєднання, належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується в разi 
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
16) прийняття рiшення про 
вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його 
предметом, становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень з одним контрагентом, крiм 
правочинiв щодо продажу товарних транспортних засобiв, але не перевищує 25 (двадцять п'ять) 
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
17) 

Вища

Сенюта Iгор Васильович

КВ, 272478,, 07.10.1999, Залiзничним РВ УМВС України у 
Львiвськiй областi

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

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

29.03.2012 безстроково8) дата обрання та термін, на який 
обрано
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прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, у випадках 
передбачених чинним законодавством України;
18) визначення ймовiрностi визнання 
Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у
 тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання 
оцiнювача (суб'єкта оцiночної дiяльностi) майна Товариства та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про 
обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя 
цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 
оплати його послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих 
акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно 
чинного законодавства;
22) визначення умов оплати працi керiвних працiвникiв Товариства i  
його структурних  пiдроздiлiв;
23) прийняття рiшення про використання Резервного капiталу 
Товариства  та контроль  використання  Резервного капiталу Товариства;
24) прийняття рiшення
 про створення та лiквiдацiю (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених 
пiдроздiлiв, затвердження положень про них, прийняття рiшення про змiну найменування 
дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх статутiв, прийняття рiшення про реорганiзацiю та 
лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств;
25) затвердження  рiчних планiв фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства i внесення змiн до них,  розгляд звiтiв виконавчого органу Товариства про 
виконання планiв;  
26)  здiйснення контролю за дiями Генерального директора Товариства 
щодо реалiзацiї ним iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури 
товарiв та послуг;
27)  прийняття рiшення щодо iндексацiї,  списання, лiквiдацiї основних 
фондiв, за винятком малоцiнних необоротних матерiальних активiв, Товариства;
28)  прийняття 
рiшення з питань погiршення, полiпшення прав Товариства щодо землекористування та прав 
власностi на майно (об'єкти нерухомостi, тощо), а також внесення  змiн у документацiю щодо цих
 прав;
29)  прийняття рiшення про реконструкцiю, перепланування, капiтальний ремонт будiвель
 та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його фiлiй;
30)  
визначення уповноважених осiб для отримання iнформацiї, що мiститься в Системi реєстру, та 
обсяг iнформацiї, яка може вимагатися вказаними особами вiд iменi  Товариства;
31) 
затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, його фiлiй та 
представництв, та системи оплати працi, у тому числi положень про систему оплати працi;
32) 
погодження колективного договору;
33) прийняття без обмежень iнших рiшень та здiйснення 
без обмежень iнших дiй щодо представництва  iнтересiв акцiонерiв у  перiод мiж проведенням 
Загальних зборiв.
34) прийняття рiшення про укладення договорiв (правочинiв) придбання, 
оренди, застави, iпотеки, вiдчуження (продаж, дарування тощо)  безоплатної передачi в 
користування, передачi  в управлiння основних засобiв та нерухомого майна;
35) прийняття 
рiшення про укладення договорiв (правочинiв) та вчинення iнших дiй щодо залучення кредитних 
коштiв як в нацiональнiй, так i в  iноземнiй валютi, надання в позику грошових коштiв, вiдкриття 
та закриття рахункiв в нацiональнiй та/або iноземнiй валютi;
36) прийняття рiшення про 
укладення договорiв (правочинiв) щодо  спiльної (сумiсної) дiяльностi iз залученням основних 
засобiв Товариства;
37)  прийняття рiшення про  укладення правочинiв та вчинення iнший дiй 
щодо придбання, вiдчуження (продаж, дарування, передача в управлiння тощо) майнових, 
корпоративних прав (акцiй, часток);
38) прийняття рiшення про утворення комiтетiв Наглядової 
Ради, обрання корпоративного секретаря;
39) розроблення умов договору про злиття 
(приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) товариства, пiдготовка для акцiонерiв 
пояснень до них;
40) прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми 
iснування у бездокументарну форму iснування;
41) вирiшення iнших питань, що належать до 
виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно з цим Статутом.
Посадова особа не отримує 
винагороди вiдповiдно до Статуту товариства, не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Особу призначено на посаду за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
вiд 29 березня 2012р.
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Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи

Кількість

 акцій 
(шт.)

Від загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційПосада

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

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

2 4 5 6 7 8 91 3

Козiс Олександр 
Миколайович

5 0,00104902294 5 0 0 0Член Наглядової ради СН, 183291, 14.05.1996, Печерським 
РУ ГУ МВС України в м.Києвi

фізична особа

Васадзе Вахтанг 
Тарiелович

5 0,00104902294 5 0 0 0Голова Наглядової 
ради

СН, 127347, 27.06.1996, 
Старокиївським РУ ГУ МВС України

 в м.Києвi

фізична особа

Вертiйова Антонiна 
Дмитрiвна

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Ревiзiйної комiсiї СН, 828982, 25.06.1998, 
Ленiнградським РУ ГУ МВС України

 в м.Києвi

фізична особа

Сенюта Iгор Васильович

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Наглядової ради КВ, 272478, 07.10.1999, Залiзничним 
РВ УМВС України у Львiвськiй 
областi

фізична особа
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2 4 5 6 7 8 91 3

Васадзе Нiна Тарiелiвна

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Наглядової ради МЕ, 735697, 23.03.2006, Печерським 
РУ ГУ МВС України в м.Києвi

фізична особа

Липка Лариса 
Миколаївна

0 0,00000000000 0 0 0 0Член дирекцiї- 
Головний бухгалтер

МР, 239810, 21.12.2007, 
Комсомольським ВМ ХМВ УМВС 
України в Херсонськiй областi

фізична особа

Мохна Єгор Григорович

0 0,00000000000 0 0 0 0Голова Ревiзiйної 
комiсiї

СН, 053992, 26.09.1995, Залiзничним 
РУ ГУ МВС України в м.Києвi

фізична особа

Бей Наталiя 
Олександрiвна

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

фізична особа

Журавленко Олексiй 
Андрiйович

0 0,00000000000 0 0 0 0Генеральний директор МО, 138339, 12.05.1996, 
Комсомольським РВ ХМУ УМВС 
України в Херсонськiй областi

фізична особа

Усього: 10 0,00209804588 10 0 0 0
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Найменування юридичної 
особи

Код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Кількість 
акцій (шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

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

АТ Корпорацiя "УкрАВТО" 03121566 вул.Червоноармiйська, 15/2, м.Київ, 01004 434460 91,1517013 434460 0 0 0

Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи

Кількість 
акцій (шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

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

д/н 0 0 0 0 0 0д/н, д/н, д/н

434460 91,1517013 434460 0 0 0Усього:
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів

25.04.2013
91,27

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: Порядок денний Зборiв:
1.
Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2.
Про затвердження 
регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3.
Звiт Генерального директора 
Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4.
Звiт Наглядової Ради Товариства про 
пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту.
5.
Звiт Ревiзiйної Комiсiї Товариства про перевiрку фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
 та затвердження висновкiв за пiдсумками перевiрки.
6.
Затвердження рiчного звiту i балансу 
Товариства за 2011 рiк.
7.
Розподiл прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) за 
пiдсумками дiяльностi Товариства у 2011 роцi.
8.
Попереднє схвалення значних правочинiв, якi 
можуть вчинятися Товариством протягом року.
9.
Внесення змiн та доповнень до статуту 
Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту 
Товариства.
10.
Уповноваження особи на пiдписання нової редакцiї Статуту 
Товариства.
11.
Внесення змiн та доповнень до Положення про Наглядову  Раду Товариства 
шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Положення про 
Наглядову Раду Товариства.
12.
Уповноваження особи на пiдписання нової редакцiї Положення 
про Наглядову Раду Товариства.
13.
Визначення кiлькiсного складу Наглядової Ради 
Товариства.
14.
Припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства.
15.
Обрання 
членiв Наглядової Ради Товариства.
16.
Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з 
членами Наглядової Ради
17.
Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з членами Наглядової Ради.
Пропозицiй до порядку денного та проектiв 
рiшень Зборiв вiд акцiонерiв не надходило, тому Голова Зборiв запропонував перейти до 
розгляду питань порядку денного Зборiв.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
З 
першого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Про обрання членiв лiчильної 
комiсiї.
ВИСТУПИВ:
Голова Зборiв Барановський А.О., який запропонував обрати лiчильну 
комiсiю у складi: Голови лiчильної комiсiї Бабенко Любовi Степанiвни, та членiв лiчильної 
комiсiї Антинескул Ольги Iванiвни, Нещадимової Наталiї Василiвни. 
Пiдрахунок голосiв з 
питання обрання лiчильної комiсiї проводить Голова Зборiв.
Iнших пропозицiй та зауважень не 
надiйшло.
Голосування проводиться з використанням бюлетенiв для голосування (бюлетень 
№1).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
"за" - __43505________ голосiв, тобто _100 % голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах; 
ВИРIШИЛИ:
1.1.
 Обрати лiчильну 
комiсiю у складi: 
 
Голови лiчильної комiсiї Бабенко Любовi Степанiвни;
 
Члена лiчильної 
комiсiї Антинескул Ольги Iванiвни;
 
Члена лiчильної комiсiї Нещадимової Наталiї Василiвни.
З
 другого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи Загальних
 зборiв акцiонерiв Товариства.
ВИСТУПИВ:
Голова Зборiв Барановський А.О., який 
запропонував затвердити наступний регламент роботи Зборiв: 
-
Голова Зборiв послiдовно 
виносить на розгляд питання порядку денного Зборiв;
-
Слово для виступу з доповiддю 
надається Головою Зборiв;
-
Час для виступу з доповiддю щодо кожного питання порядку 
денного Зборiв - до 15 хвилин;
-
Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборiв проводиться
пiсля надання слова Головою Зборiв. Жоден з учасникiв Зборiв не має права виступати без 
дозволу Голови Зборiв;
-
Час виступу в дебатах по доповiдi - до 5 хвилин;
-
Акцiонер (його 
представник) може виступати тiльки з питання, яке обговорюється;
-
Час для вiдповiдей на 
запитання  - до 5 хвилин;
-
Якщо поставлене акцiонером (його представником) питання не 
стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборiв, Голова Зборiв має право 
зняти таке питання акцiонера з розгляду взагалi або перенести його обговорення до розгляду 
iнших питань порядку денного Зборiв;
-
Вiдповiдi на питання акцiонерiв (їх представникiв) має 
право надавати як доповiдач, так i будь-яка iнша посадова особа/спiвробiтник Товариства, до 
компетенцiї якої/якого належать поставленi питання; 
-
Голова Зборiв оголошує проект рiшення 
з питання порядку денного, що пiдготовленний Наглядовою Радою Товариства;
-
Голосування 

X
чергові позачергові
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проводиться з використанням бюлетенiв для голосування;
-
Свою згоду або не згоду з рiшенням
Зборiв акцiонери (їх представники) виражають шляхом зазначення вiдмiтки у вiдповiднiй 
клiтинцi бюлетеня для голосування;
-
Переривання процесу голосування забороняється. Пiд час 
голосування слово нiкому не надається;
-
Результати голосування пiдраховуються лiчильною 
комiсiєю та оформлюються протоколами лiчильної  комiсiї по кожному питанню порядку 
денного Зборiв окремо. Pезультати голосування з кожного питання порядку денного Зборiв 
оголошуються пiсля їх пiдрахунку, але до завершення Зборiв;
-
Збори виконують свою роботу до
 закiнчення розгляду усiх питань порядку денного Зборiв;
-
Через кожнi двi години безперервної
роботи Зборiв - перерва 15 хвилин.
Iнших пропозицiй та зауважень не надiйшло.
Голосування 
проводиться з використанням бюлетенiв для голосування (бюлетень №2).
РЕЗУЛЬТАТИ 
ГОЛОСУВАННЯ:
"за" -   __435025_______ голосiв, тобто ___100_ % голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвались для участi у Зборах; 
ВИРIШИЛИ:
2.1.
 Затвердити наступний регламент 
роботи Зборiв:
-
Голова Зборiв послiдовно виносить на розгляд питання порядку денного 
Зборiв;
-
Слово для виступу з доповiддю надається Головою Зборiв;
-
Час для виступу з 
доповiддю щодо кожного питання порядку денного Зборiв - до 15 хвилин;
-
Виступ в дебатах з 
питань порядку денного Зборiв проводиться пiсля надання слова Головою Зборiв. Жоден з 
учасникiв Зборiв не має права виступати без дозволу Голови Зборiв;
-
Час виступу в дебатах по 
доповiдi - до 5 хвилин;
-
Акцiонер (його представник) може виступати тiльки з питання, яке 
обговорюється;
-
Час для вiдповiдей на запитання  - до 5 хвилин;
-
Якщо поставлене акцiонером
(його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного 
Зборiв, Голова Зборiв має право зняти таке питання акцiонера з розгляду взагалi або перенести 
його обговорення до розгляду iнших питань порядку денного Зборiв;
-
Вiдповiдi на питання 
акцiонерiв (їх представникiв) має право надавати як доповiдач, так i будь-яка iнша посадова 
особа/спiвробiтник Товариства, до компетенцiї якої/якого належать поставленi питання; 
-

Голова Зборiв оголошує проект рiшення з питання порядку денного, що пiдготовленний 
Наглядовою Радою Товариства;
-
Голосування проводиться з використанням бюлетенiв для 
голосування;
-
Свою згоду або не згоду з рiшенням Зборiв акцiонери (їх представники) 
виражають шляхом зазначення вiдмiтки у вiдповiднiй клiтинцi бюлетеня для голосування;
-

Переривання процесу голосування забороняється. Пiд час голосування слово нiкому
не 
надається;
-
Результати голосування пiдраховуються лiчильною комiсiєю та оформлюються 
протоколами лiчильної  комiсiї по кожному питанню порядку денного Зборiв окремо. Pезультати 
голосування з кожного питання порядку денного Зборiв оголошуються пiсля їх пiдрахунку, але 
до завершення Зборiв;
-
Збори виконують свою роботу до закiнчення розгляду усiх питань 
порядку денного Зборiв;
-
Через кожнi двi години безперервної роботи Зборiв - перерва 15 
хвилин.

З третього питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Звiт Генерального директора 
Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
ВИСТУПИВ:
В.о. Генерального директора 
Сисой В.М. з доповiддю. Доповiв акцiонерам про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2011 рiк, виявленi недолiки та напрямки їх усунення.
Голова Зборiв Барановський
 А.О., який запропонував затвердити звiт в.о. Генерального директора Товариства.
Iнших 
пропозицiй та зауважень не надiйшло.
Голосування проводиться з використанням бюлетенiв 
для голосування (бюлетень №3).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
"за" -   _435025________ 
голосiв, тобто _100___ % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах; 


ВИРIШИЛИ:
3.1.
Затвердити звiт в.о. Генерального директора Товариства про пiдсумки 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 

З четвертого питання порядку 
денного:
СЛУХАЛИ: Звiт Наглядової ради Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту.
ВИСТУПИВ:
Голова Зборiв Барановський А.О. iз доповiддю. Довiв до вiдома Зборiв звiт
 Наглядової Ради Товариства, та запропонував його затвердити.
Iнших пропозицiй та зауважень 
не надiйшло.
Голосування проводиться з використанням бюлетенiв для голосування (бюлетень 
№4).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
"за" -   __435025_______ голосiв, тобто ___100_ % 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах; 
ВИРIШИЛИ:
4.1. Затвердити звiт 
Наглядової Ради Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
2011 рiк.
З п'ятого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Звiт Ревiзiйної Комiсiї Товариства 
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про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк, прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв за пiдсумками 
перевiрки.
ВИСТУПИВ:
Голова Зборiв Барановський А.О. Доповiв, що Ревiзiйною Комiсiєю 
Товариства була проведена перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за перiод з 
01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року. Зачитав звiт i висновки Ревiзiйної Комiсiї Товариства 
по рiчному звiту i балансу Товариства за 2011 рiк, та запропонував взяти до уваги звiт про 
перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та затвердити висновки 
Ревiзiйної Комiсiї Товариства.
Iнших пропозицiй та зауважень не надiйшло.
Голосування 
проводиться з використанням бюлетенiв для голосування (бюлетень №5). 
РЕЗУЛЬТАТИ 
ГОЛОСУВАННЯ:
"за" -   _435025________ голосiв, тобто _100___ % голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвались для участi у Зборах; 
ВИРIШИЛИ:
5.1. Взяти до уваги звiт Ревiзiйної Комiсiї 
Товариства про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
5.2. 
Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства у 2011 роцi.
З шостого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Про затвердження 
рiчного звiту i балансу Товариства за 2011 рiк.
ВИСТУПИВ:
В.о. Генерального директора 
Сисой В.М. з доповiддю. Запропонував затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2011 рiк у 
складi: балансу Товариства (ф-1) станом на 31.12.2011 р. та звiту про фiнансовi результати 
Товариства (ф.2) за 2011 рiк.
Iнших пропозицiй та зауважень не надiйшло.
Голосування 
проводиться з використанням бюлетенiв для голосування (бюлетень №6). 
РЕЗУЛЬТАТИ 
ГОЛОСУВАННЯ:
"за" -   ____435025_____ голосiв, тобто _100___ % голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвались для участi у Зборах; 
ВИРIШИЛИ:
6.1. Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства 
за 2011 рiк у складi: 
-
Балансу Товариства (ф-1) станом  на 31.12.2011 р.; 
-
Звiту про фiнансов
результати Товариства (ф.2) за 2011 рiк. 
З сьомого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Про 
розподiл прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками дiяльностi Товариства у
 2011 роцi.
ВИСТУПИВ:
В.о. Генерального директора Сисой В.М., який запропонував у зв'язку
 з вiдсутнiстю прибутку та наявнiстю збиткiв у розмiрi 1 151 тис. грн., розподiл прибутку за 
пiдсумками дiяльностi Товариства у 2011 роцi не здiйснювати, резервний фонд не формувати, 
дивiденди не нараховувати та не виплачувати, покриття збиткiв здiйснити за рахунок пiдвищення
 ефективностi роботи Товариства в наступних перiодах.
Iнших пропозицiй та зауважень не 
надiйшло.
Голосування проводиться з використанням бюлетенiв для голосування (бюлетень 
№7). 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
"за" -   ____434460_____ голосiв, тобто _99,87 % 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах; 
"проти" - 520__ голосiв, тобто 
0,12__ % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах;
"утримались" -___45____ 
голосiв, тобто _0,01___ % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 
Зборах.
ВИРIШИЛИ:
7.1. Покриття збиткiв за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2011 роцi в 
сумi  1 151 тис. грн. здiйснити за рахунок пiдвищення ефективностi роботи Товариства в 
наступних перiодах.
7.2. У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку, розподiл прибутку не здiйснювати, 
резервний фонд не формувати, дивiденди не нараховувати та не виплачувати.
З восьмого 
питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi 
можуть вчинятися Товариством протягом року.
ВИСТУПИВ:
В.о. Генерального директора 
Сисой В.М. з доповiддю. Запропонував попередньо схвалити укладення Товариством протягом 
не бiльш нiж одного року з дати прийняття даного рiшення наступних договорiв, контрактiв:
-

дилерського договору поставки автомобiлiв марки "ЗАЗ" з Публiчним акцiонерним товариством 
"Українська автомобiльна корпорацiя" в особi Фiлiї "АВТОЗАЗ-СЕРВIС" АТ "УКРАЇНСЬКА 
АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ" та додаткових угод до нього на загальну суму, що не 
перевищує 58 000 000,00 (п'ятдесят вiсiм мiльйонiв) гривень;
-
дилерського договору поставки 
автомобiлiв марок "I-VAN (LP613)",  "TATA" з Публiчним акцiонерним товариством 
"Українська автомобiльна корпорацiя" в особi АВТОСЕРВIСНОЇ ФIЛIЇ "ЮНIВЕРСАЛ МОТОРЗ 
ГРУП" ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА 
КОРПОРАЦIЯ" та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 25 000 000,00 
(двадцять п'ять мiльйонiв) гривень;
-
дилерського договору поставки автомобiлiв марки 
"CHEVROLET" з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП" та 
додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 45 000 000,00 (сорок п'ять 
мiльйонiв) гривень;
-
дилерського договору поставки автомобiлiв марки "OPEL" з Товариством з
 обмеженою вiдповiдальнiстю "ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП" та додаткових угод до нього на 
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загальну суму, що не перевищує 7 000 000,00 (сiм мiльйонiв) гривень;
-
дилерського договору 
поставки автомобiлiв марки "KIA" з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФАЛЬКОН-
АВТО" та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 59 000 000,00 (п'ятдесят 
дев'ять мiльйонiв)  гривень;
-
дилерського договору поставки автомобiлiв марки "CHERY" з 
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "СI ЕЙ АВТОМОТIВ" та додаткових угод до нього 
на загальну суму, що не перевищує 30 000 000,00 (тридцять мiльйонiв) гривень;
-
додаткових 
угод до дилерського договору поставки автомобiлiв марки "LADA" з Приватним акцiонерним 
товариством "Торговий дiм "УКРАВТОВАЗ" та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "СI 
ЕЙ АВТОМОТIВ" на загальну суму, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мiльйонiв) 
гривень;
-
додаткових угод до iпотечного договору б/н вiд 17 липня 2009 року, посвiдченого, 
приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Єлiсєєвою О.Ю., що забезпечує
 виконання зобов'язань за Кредитним договором № 32-08-840-KL вiд 17 червня 2008 року, 
укладеним мiж ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП" та АТ "Брокбiзнесбанк", та за Кредитним 
договором № 09-09-840-KL вiд 01 липня 2009 року, укладеним мiж ПАТ "ЗАЗ" та АТ 
"Брокбiзнесбанк", що стосуються внесення змiн до вказаних кредитних договорiв (продовження 
термiну дiї, змiни вiдсоткової ставки, розмiру лiмiту та iн.);
-
договорiв (контрактiв) купiвлi-
продажу транспортних засобiв за результатами участi у тендерах, що органiзовуються третiми 
особами, на загальну суму, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) гривень по 
кожному тендеру,  на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
-
кредитних договорiв
з фiнансовими установами на суму, що не перевищує 40 000 000,00 (сорок мiльйонiв) гривень на 
умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
-
договорiв 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 (двiстi мiльйонiв) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
-

договорiв надання/отримання фiнансової допомоги на суму, що не перевищує 10 000 000,00 
(десять мiльйонiв) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.
Також 
запропонував уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати iншi iстотнi умови договорiв, 
контрактiв, попередньо схвалених Зборами, а саме: контрагента, строк (термiн) дiї договору 
(контракту), цiну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої Зборами, а також 
для договорiв застави (iпотеки) - перелiк майна, що передається в заставу (iпотеку), для 
кредитних договорiв - проценту ставку по кредиту.
Iнших пропозицiй та зауважень не 
надiйшло.
Голосування проводиться з використанням бюлетенiв для голосування (бюлетень 
№8). 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
"за" -   __435025_______ голосiв, тобто _100___ % 
голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв згiдно iз Статутом; 


ВИРIШИЛИ:
8.1. Схвалити укладення Товариством протягом не бiльш нiж одного року з дати 
прийняття даного рiшення наступних договорiв (контрактiв):
-
дилерського договору поставки 
автомобiлiв марки "ЗАЗ" з Публiчним акцiонерним товариством "Українська автомобiльна 
корпорацiя" в особi Фiлiї "АВТОЗАЗ-СЕРВIС" АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА 
КОРПОРАЦIЯ" та додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 58 000 000,00 
(п'ятдесят вiсiм мiльйонiв) гривень;
-
дилерського договору поставки автомобiлiв марок "I-VAN 
(LP613)",  "TATA" з Публiчним акцiонерним товариством "Українська автомобiльна корпорацiя" 
в особi АВТОСЕРВIСНОЇ ФIЛIЇ "ЮНIВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП" ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ" та 
додаткових угод до нього на загальну суму, що не перевищує 25 000 000,00 (двадцять п'ять 
мiльйонiв) гривень;
-
дилерського договору поставки автомобiлiв марки "CHEVROLET" з 
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП" та додаткових угод до 
нього на загальну суму, що не перевищує 45 000 000,00 (сорок п'ять мiльйонiв) гривень;
-

дилерського договору поставки автомобiлiв марки "OPEL" з Товариством з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП" та додаткових угод до нього на загальну суму, що 
не перевищує 7 000 000,00 (сiм мiльйонiв) гривень;
-
дилерського договору поставки автомобiлiв
 марки "KIA" з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФАЛЬКОН-АВТО" та додаткових 
угод до нього на загальну суму, що не перевищує 59 000 000,00 (п'ятдесят дев'ять мiльйонiв)  
гривень;
-
дилерського договору поставки автомобiлiв марки "CHERY" з Товариством з 
обмеженою вiдповiдальнiстю "СI ЕЙ АВТОМОТIВ" та додаткових угод до нього на загальну 
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суму, що не перевищує 30 000 000,00 (тридцять мiльйонiв) гривень;
-
додаткових угод до 
дилерського договору поставки автомобiлiв марки "LADA" з Приватним акцiонерним 
товариством "Торговий дiм "УКРАВТОВАЗ" та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "СI 
ЕЙ АВТОМОТIВ" на загальну суму, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мiльйонiв) 
гривень;
-
додаткових угод до iпотечного договору б/н вiд 17 липня 2009 року, посвiдченого, 
приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Єлiсєєвою О.Ю., що забезпечує
 виконання зобов'язань за Кредитним договором № 32-08-840-KL вiд 17 червня 2008 року, 
укладеним мiж ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП" та АТ "Брокбiзнесбанк", та за Кредитним 
договором № 09-09-840-KL вiд 01 липня 2009 року, укладеним мiж ПАТ "ЗАЗ" та АТ 
"Брокбiзнесбанк", що стосуються внесення змiн до вказаних кредитних договорiв (продовження 
термiну дiї, змiни вiдсоткової ставки, розмiру лiмiту та iн.);
-
договорiв (контрактiв) купiвлi-
продажу транспортних засобiв за результатами участi у тендерах, що органiзовуються третiми 
особами, на загальну суму, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) гривень по 
кожному тендеру,  на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
-
кредитних договорiв
з фiнансовими установами на суму, що не перевищує 40 000 000,00 (сорок мiльйонiв) гривень на 
умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
-
договорiв 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 (двiстi мiльйонiв) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
-

договорiв надання/отримання фiнансової допомоги на суму, що не перевищує 10 000 000,00 
(десять мiльйонiв) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.
8.2. 
Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати iншi iстотнi умови договорiв (контрактiв), 
попередньо схвалених Зборами, а саме: контрагента, строк (термiн) дiї договору (контракту), цiну
 договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої Зборами, а також для договорiв 
застави (iпотеки) - перелiк майна, що передається в заставу (iпотеку), для кредитних договорiв - 
проценту ставку.
З дев'ятого питання порядку денного:
Слухали: Про внесення змiн та 
доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердження 
нової редакцiї Статуту Товариства.
ВИСТУПИВ:
Голова Зборiв Барановський А.О., який 
запропонував внести змiни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку iз приведенням 
положень Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог законодавства України та змiною 
компетенцiї органiв управлiння Товариства. У зв'язку з вищевикладеним, запропонував викласти 
Статут Товариства у новiй редакцiї та затвердити його.
Iнших пропозицiй та зауважень не 
надiйшло.
Голосування проводиться з використанням бюлетенiв для голосування (бюлетень 
№9). 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
"за" -   __435025_______ голосiв, тобто 100____ % 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах; 
ВИРIШИЛИ:
9.1. Внести змiни та 
доповнення до Статуту Товариства у зв'язку iз приведенням положень Статуту Товариства у 
вiдповiднiсть до вимог законодавства України та змiною компетенцiї органiв управлiння 
Товариства шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї.
9.2. Затвердити нову редакцiю Статуту
 Товариства.
З десятого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Про уповноваження особи на 
пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства.
ВИСТУПИВ:
Голова Зборiв Барановський 
А.О., який запропонував уповноважити В.о. Генерального директора Товариства Сисоя Вiктора 
Миколайовича пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства.
Iнших пропозицiй та зауважень не
 надiйшло.
Голосування проводиться з використанням бюлетенiв для голосування (бюлетень 
№10). 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
"за" -   __435025_______ голосiв, тобто __100__ % 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах; 
ВИРIШИЛИ: 
10.1.
Уповноважити
В.о. Генерального директора Товариства Сисоя Вiктора Миколайовича пiдписати нову редакцiю 
Статуту Товариства.
З одинадцятого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Внесення змiн та 
доповнень до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новiй 
редакцiї та затвердження нової редакцiї Положення про Наглядову Раду 
Товариства.
ВИСТУПИВ:
Голова Зборiв Барановський А.О., який запропонував внести змiни 
та доповнення до Положення про Наглядову Раду Товариства у зв'язку iз приведенням умов 
Положення у вiдповiднiсть до вимог законодавства України та змiною компетенцiї Наглядової 
Ради Товариства. У зв'язку з вищевикладеним, запропонував викласти Положення у новiй 
редакцiї та затвердити його.
Iнших пропозицiй та зауважень не надiйшло.
Голосування 
проводиться з використанням бюлетенiв для голосування (бюлетень №11). 
РЕЗУЛЬТАТИ 
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ГОЛОСУВАННЯ:
"за" -   _435025________ голосiв, тобто _100___ % голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвались для участi у Зборах; 
ВИРIШИЛИ:
11.1. Внести змiни та доповнення до 
Положення про Наглядову Раду Товариства у зв'язку iз приведенням умов Положення у 
вiдповiднiсть до вимог законодавства України та Статуту Товариства шляхом викладення 
Положення у новiй редакцiї.
11.2. Затвердити нову редакцiю Положення про Наглядову Раду 
Товариства.
З дванадцятого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Про уповноваження особи 
на пiдписання нової редакцiї Положення про Наглядову Раду Товариства.
ВИСТУПИВ:
В.о. 
Генерального директора Сисой В.М., який запропонував уповноважити Голову Зборiв 
Барановського Андрiя Олексiйовича пiдписати нову редакцiю Положення про Наглядову Раду 
Товариства.
Iнших пропозицiй та зауважень не надiйшло.
Голосування проводиться з 
використанням бюлетенiв для голосування (бюлетень №12). 
РЕЗУЛЬТАТИ 
ГОЛОСУВАННЯ:
"за" -   ____435025_____ голосiв, тобто __100__ % голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвались для участi у Зборах; 
ВИРIШИЛИ: 
12.1. Уповноважити Голову Зборiв 
Барановського Андрiя Олексiйовича пiдписати нову редакцiю Положення про Наглядову Раду 
Товариства.
З тринадцятого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Про визначення 
кiлькiсного складу Наглядової Ради Товариства.
ВИСТУПИВ:
Голова Зборiв Барановський 
А.О., який запропонував встановити, що Наглядова Рада Товариства формується у кiлькостi 5 
(п'яти) членiв Наглядової Ради Товариства.
Iнших пропозицiй та зауважень не 
надiйшло.
Голосування проводиться з використанням бюлетенiв для голосування (бюлетень 
№13). 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
"за" -   _435025________ голосiв, тобто ____ % 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах; 
ВИРIШИЛИ: 
13.1. Встановити, 
що Наглядова Рада Товариства формується у кiлькостi 5 (п'яти) членiв Наглядової Ради 
Товариства.
З чотирнадцятого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Про припинення 
повноважень членiв Наглядової Ради Товариства.
ВИСТУПИВ:
Голова Зборiв Барановський 
А.О., який у зв'язку з необхiднiстю змiни персонального складу Наглядової Ради Товариства 
повiдомив про необхiднiсть припинення повноваження дiючих членiв Наглядової Ради 
Товариства: Васадзе Вахтанга Тарiеловича, Васадзе Нiни Тарiелiвни, Козiса Олександра 
Миколайовича, Бей Наталiї Олександрiвни, Пiдмурняка Олексiя Васильовича.
Iнших 
пропозицiй та зауважень не надiйшло.
Голосування проводиться з використанням бюлетенiв 
для голосування (бюлетень №14). 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
"за" -   _435025________ 
голосiв, тобто ____ % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах; 
ВИРIШИЛИ: 


14.1. Припинити повноваження членiв Наглядової  Ради Товариства: Васадзе Вахтанга 
Тарiеловича, Васадзе Нiни Тарiелiвни, Козiса Олександра Миколайовича, Бей Наталiї 
Олександрiвни, Пiдмурняка Олексiя Васильовича.
З п'ятнадцятого питання порядку 
денного:
СЛУХАЛИ: Про обрання членiв Наглядової Ради Товариства.
ВИСТУПИВ: 
Голова 
Зборiв Барановський А.О., який запропонував обрати Наглядову Раду Товариства з числа 
кандидатур, винесених на голосування:
Iнших пропозицiй та зауважень не 
надiйшло.
Голосування проводиться з використанням бюлетенiв для голосування (бюлетень 
№15). 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
Васадзе Вахтанг Тарiелович - 435025 
голосiв;
Васадзе Нiна Тарiелiвна -  435025  голосiв;
Козiс Олександр Миколайович -  435025  
голосiв;
Бей Наталiя Олександрiвна - 435025голосiв;
Сенюта Iгор Васильович - 
435025голосiв;
Домбровський Денис Пилипович - 435025голосiв.
ВИРIШИЛИ:
15.1.
Обрати 
до складу Наглядової Ради Товариства:
-
Васадзе Вахтанга Тарiеловича;
-
Васадзе Нiну 
Тарiелiвну;
-
Козiса Олександра Миколайовича;
-
Бей Наталiю Олександрiвну;
-
Сенюту Iгоря
Васильовича.
З шiстнадцятого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Про затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради.
ВИСТУПИВ:
Голова Зборiв 
Барановський А.О., який у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства, 
запропонував затвердити наступнi умови цивiльно-правових договорiв, що будуть укладатися з 
Головою та членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцiй членiв Наглядової Ради 
Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi, порядок дiяльностi, права, обов'язки та 
вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради Товариства визначаються вiдповiдно до Положення про 
Наглядову Раду Товариства, строк дiї договору - 3 роки.
Iнших пропозицiй та зауважень не 
надiйшло.
Голосування проводиться з використанням бюлетенiв для голосування (бюлетень 
№16). 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
"за" -   __435025_______ голосiв, тобто ____ % 
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голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах; 
ВИРIШИЛИ:
16.1. Затвердити 
умови цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Наглядової Ради Товариства: 
виконання функцiй членiв Наглядової Ради Товариства 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 - 3 
роки.
З сiмнадцятого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Про обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради. 


ВИСТУПИВ:
Голова Зборiв Барановський А.О., який запропонував уповноважити В.о. 
Генерального директора Товариства Сисоя Вiктора Миколайовича на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з Головою та членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами 
умовах. 
Iнших пропозицiй та зауважень не надiйшло.
Голосування проводиться з 
використанням бюлетенiв для голосування (бюлетень №17). 
РЕЗУЛЬТАТИ 
ГОЛОСУВАННЯ:
"за" -   ___435025______ голосiв, тобто ____ % голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвались для участi у Зборах; 
ВИРIШИЛИ:
17.1. Уповноважити В.о. Генерального 
директора Товариства Сисоя Вiктора Миколайовича на пiдписання цивiльно-правових договорiв 
з Головою та членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах.
Голова 
Зборiв 




А.О. Барановський
Секретар Зборiв




В.М. Сисой 
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Публiчне акцiонерне товариство "Брокбiзнесбанк"

19357489
пр-т Перемоги, 41, м.Київ, 03057

044 594-53-82
044 594-53-82

АВ 470656

12.06.2009

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

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

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

233

Опис: У зв'язку з дематерiалiзацiєю акцiй укладено договiр про вiдкриття рахунку у цiнних 
паперах №15062010-ДГ/22 вiд 15 червня 2010 року

Дiяльнiсть зберiгача

© SMA 031129002013 р. 



Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй 
України"

30370711
вул.Б.Грiнченка, буд.3, м. Київ, 73000

044 2791078
044 2791078

АВ №189650

19.09.2006

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

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

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

233

Опис: У зв'язку з дематерiалiзацiєю акцiй укладено договiр про обслуговування емiсiї цiнних 
паперiв №Е-262 вiд 17.05.2010р.

Депозитарна дiяльнiсть

Приватне пiдприємство " Аудиторська фiрма "Партнери"

37959758
вул. I. Кулика, буд.135-а, оф.88, м. Херсон, Херсонська 
область, 73000

(050) 598-26-12
(0552) 51-54-06

4523

05.07.2012

Аудиторська палата України

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

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Приватна організація (установа, заклад)

Опис: Аудит проведено вiдповiдно до договору № 05/13 вiд 15 лютого 2013 р.

Надання аудиторських послуг.
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Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифі-
каційний 
номер

Форма 
існування та 
форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

1. Інформація про випуски акцій

11. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
16.06.2010 09/21/1/10 Херсонське територіальне 

управління ДКЦПФР

10,00 4766340,00476634 100

Опис: Акції товариства на біржу не виставлялись і до лістінгу не включені.

UA4000074793UA4000074793 Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарна

 іменна
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XI. Опис бізнесу

ВАТ "Херсон-Авто" засновано спiльним рiшенням Фонду Державного майна України та Органiзацiєю 
орендарiв Херсонського обласного Орендного пiдприємства "Автосервiс" вiд 11 червня 1993 року, 
шляхом перетворення Орендного пiдприємства "Автосервiс" у вiдкрите акцiонерне товариство. 
Засновниками Товариства є держава в особi Фонду державного майна Украйни, та Органiзацiя орендарiв 
ВАТ "Автосервiс". У статутному капiталi на дату прийняття рiшення про випуск акцiй державна частка 
вiдсутня.
Статутний капiтал пiдприємства сплачений i вiдповiдає сумi статутного капiталу в установчих 
документах та складає в сумi 4766,3 тис. грн.
Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" 
ВАТ "Херсон-Авто"  було переiменовано у ПАТ "Херсон-Авто", яке є правонаступником всiх майнових та
 немайнових прав та обов'язкiв ВАТ "Херсон-Авто".

Пiдприємство включає в себе:
- головне пiдприємство у м. Херсонi;
- фiлiали: ВКФ "Днiпро - Авто" м. 
Херсон, ВКФ "Скадовськ - Авто", ВКФ "Цюрупинськ - Авто".

Жодних пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб не надходило.

Облiкова полiтика ПАТ "Херсон-Авто" вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк в 
Українi". 
Ведення бухгалтерського облiку вiдповiдає Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi, 
забезпечує регулярний збiр i належну обробку iнформацiї, необхiдної для складання фiнансової звiтностi. 



У звiтному  перiодi фiнансова дiяльнiсть Товариства здiйснювалась згiдно наказу "Про облiкову 
полiтику", затвердженого Генеральним директором ПАТ "Херсон-Авто".   
Активи Товариства, якi 
числяться на пiдприємствi, їх класифiкацiя та оцiнка вiдповiдають вимогам Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi.



Основними напрямками  дiяльностi ПАТ "Херсон-Авто" є:
-надання послуг з технiчного обслуговування
 ремонту i дiагностицi транспортних засобiв;
-реалiзацiя транспортних засобiв, номерних агрегатiв, що 
пiдлягають реєстрацiї та облiку в органах внутрiшнiх справ;
-торговельна дiяльнiсть щодо реалiзацiї 
обладнання автомобiлiв, запасних частин, авто приладдя, товарiв народного вжитку та iншого, в тому 
числi на консигнацiйнiй, комiсiйнiй основi.


У 2009 роцi був введен в експлутацiю автосалон "Черi" на загальну суму 1774 тис. грн., за адресою 73000, 
м.Херсон, Бериславське шосе, 36.
У 2011 роцi був було проведено реконструкцiю автосалона загальною 
вартiстю 3753 тис.грн., а саме рекоструйовано фасад вiдповiдно до вимог виробника а/м "Опель", було 
введено в дiю котельну.
Iншого суттєвого придбання або вiдчудження активiв товариство не 
здiйснювало.
У звiтному та попередньому перiодi значних вiдчуджень або придбань активiв не 
вiдбувалось.
Реалiзовано у звiтному перiодi основних засобiв:

             Залишкова вартiсть,тис.грн
    Ц на

 реалiзацiї, тис.грн

Будiвля ТО
             24
                            30

Огорожа
                  9
                            
10

Ограждение
             16
                            18

Пожежне водосховище
     10
                            
12

Туалет
                  9
                            10

Бет.площадка
         27
                            37

Пост смазки

122
                           152

Цех рихтовки
         64
                            64




Важливі події розвитку

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Інформація про організаційну структуру емітента

Опис обраної облікової політики

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

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

85

Інформація про чисельність працівників

ПАТ "Укравто"

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

ПАТ "Укравто"

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

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого 
органу, афілійованими особами
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Основнi засоби ПАТ "Херсон-Авто"  розташованi за мiсцем знаходження товариства.
Станом на 31 
грудня 2012року за даними балансу Товариства облiковується основних засобiв:
"
за залишковою 
вартiстю                                        28544 тис.грн.;
"
за первiсною вартiстю                                           38285 
тис.грн.;
"
знос                                                            9741 тис.грн.
Основнi засоби, придбанi пiсля дати 
переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення 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 сукупнi доходи i витрати 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, iмовiрно, 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 прямолiнiйного 
методу.

Найважливiша проблема, яка впливає на дiяльнiсть товариства, це податки та нестача обiгових коштiв.

У 2012 роцi товариство не сплачувало штрафних санкцiй за порушення чинного законодавства.


Протягом звiтного перiоду товариство кредитами не користувались.
Джерелами фiнансування є власнi 
обiговi кошти.

Інформація про основні засоби емітента

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

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

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Укладених, але ще невиконаних договорiв немає.

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

За звiтний перiод на дослiдження та розробки грошовi кошти не використовувались.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

За звiтний перiод товариство не виступало стороною у жоднiй судовi справi.

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

Товариство не здiйснювало квалiфiкованого аналiзу своєї фiнансово-господарської дiяльностi, для 
надання iнвесторам iнформацiї про фiнансовий стан та результати дiяльностi емiтента.
Товариство не має
 державної частки у сатутному фондi, не займає монопольного становища та не має стратегiчного 
значання для економiки та безпеки держави.


Інша інформація

Основними особливостями розвитку галузi являється те, що зростання об'ємiв продаж автомобiлiв 
взаємопов'язано з зростанням якостi надавання послуг, продажем оригiнальних запчастин на реалiзованi 
автомобiлi.
Також просування нових брендiв автомобiлiв, дозволить пiдприємству нарощувати свiй 
потенцiал в галузi продажу автомобiлiв та пов'язаного з ним сервiсу.


Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

д/н
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1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби 

(тис.грн)
Орендовані основні засоби 

(тис.грн)
Основні засоби, всього 

(тис.грн)

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

29397 27652 0 0 29397 27652

89 84 0 0 89 84

59 32 0 0 59 32

779 776 0 0 779 776

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

30324 28544 0 0 30324 28544

Опис: Всi основнi засоби емiтента приймають участь у виробництвi, оформленi у заставу, вилученi iз виробництва та 
законсерованi об'єкти вiдсутнi. Ступiннь зносу засобiв складає: будiвлi та споруди -28%; машини та обладнання - 
53%; транспортi засоби - 55%.  
Оформлених у заставу основних засобiв немає. Обмежень на використання майна 
емiтента немає.

1.Виробничого призначення:

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

2.Невиробничого призначення: 

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

Усього

30324 28544 0 0 30324 28544
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

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

28753
4760

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих 
активів  акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 23993 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 23987 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 16113 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 16113 
тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 4766

Найменування

показника

За звітний період За попередній період

20879
4766
4766
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

3. Інформація про зобов’язання емітента

0

0

Зобов’язання за цінними паперами

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

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

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

X

X

X

X

X

X

107

0

11901

12008

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов’язання

Усього зобов’язань

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому числі
 за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: д/н

0 0
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Дата 
виникнення

 події

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних Комісії

Вид інформації

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

1 2 3
24.02.2012 24.02.2012 Відомості про проведення загальних зборів

30.03.2012 30.03.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

02.07.2012 02.07.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

22.10.2012 23.10.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

05.12.2012 06.12.2012 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 
представництв

© SMA 031129002013 р. 



Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2010 1 0

2011 1 0

2012 1 0

X

д/н

X

X

д/н

д/н

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

1

2

3

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

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Акціонери

Інше (запишіть)

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

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

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

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація

Унесення змін до статуту

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні

X

 Так  Ні 

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

X

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

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

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

5

0

0

0

2

0

д/н

ні

д/н

X

X

X

X

д/н

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

Кількість представників держави

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків  акцій

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

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

Стратегічного планування

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Інвестиційний

Інше (запишіть)

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інше (запишіть)

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Інше (запишіть)

(осіб) 

 Так

X

X

X

X

Ні

 Так Ні

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

2Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох
 років?

д/нІнше (запишіть)
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X

д/н

так, створено ревізійну 
комісію

3

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами 
та обов'язками?

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

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

 Так Ні

X

X

X

2

так

так

так

так

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

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

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

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

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

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу

 

так

так

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

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

© SMA 031129002013 р. 



X

X

X

X

X

X

X

д/н

так

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

так

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (запишіть)

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

розповсюджується 
на загальних 
зборах

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

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному

 товаристві

Копії 
документів 
надаються на

 запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

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

Інформація про склад органів 
управління товариства
Статут та внутрішні документи

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

 

 Так Ні

ні

X

X

д/н

так

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

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

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Інше (запишіть)

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

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X
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X

д/н

X

д/н

X

д/н

ні

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови договору з аудитором

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть)

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

Ревізійна комісія (ревізор)

Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились 

Інше (запишіть)

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

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

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

Інше (запишіть)

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

 Так Ні

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

д/н

X

ні

д/н

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

Випуск акцій

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Кредити банків

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

Інше (запишіть)

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

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

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

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

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

яким органом 
управління прийнятий:

д/нукажіть яким чином 
його оприлюднено:

ні

 Так 

X

X

X

X

X

 Ні

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

так

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

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

д/н

;

;
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2013 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2014.01.01

03112900

6510136900

45.20

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

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

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОН - АВТО"

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних 
засобів

Адреса, 
телефон

Миколаївське шосе, 5км., м.Херсон, Херсонська область, 73034, УКРАЇНА, 0552 37-32-03

КОДИ

СУВОРОВСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112

Середня кількість працівників 85

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

143 153

100 0

28544 27226

38285 38110

9741 10884

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

29675 27266

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи

1001

1002

1005

1010

1011

1012

1030

1035

1040

1060

1065

1095

    первісна вартість

    накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

    первісна вартість

    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0

0 0

0 0

1020

1021

1022

Довгострокові біологічні активи

    первісна вартість довгострокових біологічних активів

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

975 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

На дату 
переходу на 

МСФЗ:

 

0

0

0

0

0

01.01.2012

56 40 0

199 193 0

0 01015 0

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016 0

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017 0

0 01050Гудвіл 0

     I. Необоротні активи     
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1499 878

32 24

0 0

0 0

1467 854

0 0

0 0

0 0

53 6

1307 646

38 31

0 31

0 0

0 0

88 111

105 211

101 207

15 6

3259 1924
0 0

32934 29190

1100

1101

1102

1103

1104

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1136

1140

1145

1155

1165

1167

1170

1195
1200

1300

Запаси

    Виробничі запаси

    Незавершене виробництво

    Готова продукція

    Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами

    з бюджетом

        у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі

Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

4 41166    Готівка

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

 

 

0

0 01160Поточні фінансові інвестиції 0

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах 0

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

0

0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат 0

0 01183    резервах незароблених премій 0

0 01184    інших страхових резервах 0

154 351190Інші оборотні активи 0

1 2 3 4 5
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     I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405

1410

1411

1412

1415

1420

1425

1500

1505

1520

1595

1600

1605

1610

1615

1695

4766 4766

0 0

4752 2669

0 0

0 0

192 192

11169 6998

0 0

0 1543

0 0

47 0

8095 5153

0 0

0 0

0 0

381 301

3960 9412

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

    Емісійний дохід

    Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

 

 

 

  

  

  

1495 20879 14625Усього за розділом I

1510

1515

0 0

8048 3610

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

На дату 
переходу на 

МСФЗ

5

 

 

 

0

0

0

0

1430 0 0Вилучений капітал 0

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу 0

1525 0 0Цільове фінансування 0

1526 0 0    Благодійна допомога 0

1530 0 0Страхові резерви 0

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

0

1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат 0

1533 0 0    резерв незароблених премій 0

1534 0 0    інші страхові резерви 0

1535 0 0Інвестиційні контракти 0

1540 0 0Призовий фонд 0

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту 0

1620 108 154    розрахунками з бюджетом 0

1621 0 0        у тому числі з податку на прибуток 0

1625 69 72    розрахунками зі страхування 0

1630 147 306    розрахунками з оплати праці 0

1635 913 195Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 0

1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 0

1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 0

1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 0

1660 0 143Поточні забезпечення 0

1665 0 0Доходи майбутніх періодів 0

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 0

1690 2342 8241Інші поточні зобов’язання 0

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
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Сисой В. М.

Липка Л. М.

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: д/н

1700

1800

1900

0 0

0 0

32934 29190

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

0

0

0

1 2 3 4 5
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2014.01.01
КОДИ

03112900

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОН - 
АВТО"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за 2013 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

44504 62114

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

42889 59843

1615 2271

0 0

0 0

0 0

0 0

749 853

0 0

2172 2705

2360 3004

1283 1376

0 0

0 0

0 0

3451 3961

10 0

0 0

0 0

3 0

0 0

0 0

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код

рядка

Стаття

1 2 3 4

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

Чисті зароблені страхові премії 2010

    Премії підписані, валова сума 2011

    Премії, передані у перестрахування 2012

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095

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

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

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

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

2121

0 02200

0 2Інші фінансові доходи

3444 3959    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

( () )

( () )

( () )

( () )
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0 0

2764 3613

644 956

2298 2802

834 1016

1423 404

1842 2208

7041 7386

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: д/н

680 346Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Сисой В. М.

Липка Л. М.

Керівник

Головний бухгалтер

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

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

0 0

0 0

0 0

(2764) (3613)

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код

рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код

рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код

рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2014.01.01
КОДИ

03112900

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОН - 
АВТО"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік

52716 75516

0

36 0

0 538

8 14

71

0 0

0 0

195 0

(1639) (2289)

(1801) (2233)

(1077)

(1153)

0 0

0 0

 Стаття Код

рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006

3010

3015

3025

3035

3040

3045

3050

3095

3105

3115

3117

3118

3140

3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

Надходження від операційної оренди

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

10

(641)

(1160)

0 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

353 353020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

(49263) (71028)3100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

(904) (1111)3110Відрахувань на соціальні заходи

0 (3)3116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

(1062)3135Витрачання на оплату авансів (872)

557 0

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

(377) (376)3190Інші витрачання

(920) (1986)3195Чистий рух коштів від операційної діяльності

10 4003205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

0 03200Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 03215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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Примітки: д/н

Сисой В. М.

Липка Л. М.

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

0 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03290Інші платежі

(15) 2313295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

(25) (169)3260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

7497 64283340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

2647 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0 03300Надходження від:
Власного капіталу

(9103) (5558)3350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

0 03360Витрачання на сплату відсотків

0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах

0 03390Інші платежі

1041 8703395Чистий рух коштів від фінансової діяльності
106 (885)3400Чистий рух грошових коштів за звітний період
105 9903405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

211 1053415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2014.01.01
КОДИ

03112900

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОН - 
АВТО"

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

4766 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код

рядка

Зареєстро-
ваний 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010

4090

4100

4200

4205

4210

4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок

Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

4766 04095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 
прибуток 
(непокри-
тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10

4752 192

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

4752 192

0 0

0 0

11169 0

0

0 0

(2764) 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

11169 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20879

0

(2764)

0

0

0

0

0

20879

0

0

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

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

0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0

0 04114Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних підприємств

0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0
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Примітки: д/н

Сисой В. М.

Лтпка Л. М.

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0
4766 0

4220

4240

4260

4270

4280

4290

4295
4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

1.�ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ�Публiчне Акцiонерне Товариство "Херсон-Авто2 "(далi 
"Компанiя") є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Компанiя 
була створена  в 1974 роцi, а в2010 роцi була реорганiзована в Публiчне Акцiонерне Товариство 
�
Компанiя є оператором автомобiльного ринку України, що має власнi автосалони, станцiї з 
обслуговування та ремонту автомобiлiв.�Компанiя безпосередньо здiйснює такi основнi види 
фiнансово-господарської дiяльностi:�o продаж автомобiлiв i запасних частин;�o послуги з 
обслуговування та ремонту автомобiлiв;�o iнше.�Компанiя є офiцiйним дилером таких торгових 
марок як: KIA, Chevrolet, Opel, ЗАЗ, ВАЗ, Chery, TATA, I-VAN, JAC.�Iншi види фiнансово-
господарської дiяльностi включають в себе, в основному,операцiйна арендв,послуги по 
транспортуванню автомобiлiв та послуги з вiдповiдального зберiгання автомобiлiв�До складу 
Компанiї станом на 31 грудня 2013р. входили 4 фiлiї, якi здiйснюють дiяльнiсть з продажу   
запасних частин, послуги з обслуговування та ремонту автомобiлiв, та iншу 
дiяльнiсть.�Юридична адреса Компанiї - 73000Україна, м.Херсон ,Миколаївське шосе 
5км.�Компанiя "Херсон-Авто" є дочiрньою компанiєю АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА 
КОРПОРАЦIЯ", яка зареєстрована в Українi i знаходиться за адресою 01004, м. Київ, вул. 
Червоноармiйська, 15/2. АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ"складає 
консолiдовану фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, з якою можливо ознайомитися за 
адресою: м. Київ, вул. Червоноармiйська, 15/2.�Функцiональною валютою звiтностi є гривня. 
Звiтнiсть складена в тисячах гривень.�За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 
грудня 2012р., Компанiя "Херсон-Авто" готувала фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних 
стандартiв бухгалтерського облiку України. Ця фiнансова звiтнiсть є першою попередньою 
фiнансовою звiтнiстю, складеною вiдповiдно до МСФЗ.� 2.�ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ 
ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI�Компанiя перейшла на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 
(МСФЗ) 1 сiчня 2012року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".�Керуючись МСФЗ 1, компанiя обрала першим 
звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть 
Компанiї складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з 
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної
 фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були 
затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання 
фiнансової звiтностi.�МСФЗ 1 вимагає вiд компанiї, що переходить на МСФЗ, скласти вхiдний 
баланс згiдно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення облiку за 
МСФЗ. Вiдповiдно до МСФЗ 1, компанiї якi застосовують у 2013роцi, вхiдний баланс буде 
датований 01 сiчня 2012року, що є початком першого порiвняльного перiоду, для включення у 
фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдно до МСФЗ 1, компанiя використовує однакову облiкову полiтику 
при складаннi попередньої фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ та протягом усiх перiодiв, 
представлених у першiй повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика 
повинна вiдповiдати всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фiнансової
 звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013року).  �Нижче наданi пояснення, як перехiд 
з попереднiх П(С)БО на МСФЗ вплинув на фiнансовий стан Компанiї, фiнансовi результати i 
грошовi потоки, вiдображенi у звiтностi.�Узгодження власного капiталу Компанiї у звiтностi за 
попереднiми П(С)БО з власним капiталом Компанiї за МСФЗ для обох дат: дати переходу на 
МСФЗ- 01 сiчня 2012 року  та  дати кiнця найпiзнiшого перiоду, вiдображеного в найостаннiших 
рiчнiй фiнансовiй звiтностi Компанiї за попереднiми П(С)БО - 31 грудня 2012 року.�Ця 
попередня фiнансова звiтнiсть згiдно МСФЗ складена на основi iсторичної 
вартостi.�Виключення, що застосовуються.�МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi" дозволяє певнi виключення iз загальних вимог МСФЗ. Компанiя 
застосувала такi виключення.�Компанiя використала необов'язкове виключення з МСФЗ (IFRS) 
1, якi передбаченi для основних засобiв, та оцiнила об'єкти основних засобiв по справедливiй 
вартостi на дату переходу на МСФЗ. Справедлива вартiсть дорiвнює справедливої вартостi 
об'єктiв основних засобiв на датi 31 грудня 2008року, з урахуванням накопиченого зносу за перiод
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 з 2009 по 2011 роки. Ця справедлива вартiсть була використана Материнською компанiєю для 
складання консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ.  Така оцiнка призвела до 
пiдвишення балансової вартостi основних засобiв на дату переходу на МСФЗ до розмiру 28544 
тис. грн (31 грудня 2011р. 30324тис.грн)тобто збiльшення первiсної вартостi на початок року на 
20706 тис.грн та на дату переходу на МСФЗ на 21136 тис грн. Сума дооцiнки  у розмiрi 2018 
тис.грн.була вiднесена до нерозподiленого прибутку.�Компанiя використала данi оцiнки 
основних засобiв, якi проводила материнська компанiя для своїй консолiдованiй звiтностi на дату 
переходу на МСФЗ 31 грудня 2007р. Компанiя використала суми накопленої амортизацiї 
розрахованої материнською компанiєю за перiод з дати переходу на складання консолiдованої 
фiнансової звiтностi вiдповiдно МСФЗ 31 грудня 2007р. По дату 31 грудня 2011р.�Витрати вiд 
списання основних засобiв перенесенi в операцiйнi витрати у сумi 50тис.грн.�Нарахованний знос
 з рахунку.94 перенесен у склад адмiнiстративних витрат у сумi14тис.грн.�З фiнансових витрат 
сума роялтi перенесена  до витрат на збут -49 тис.грн�Перерахован результат вiд продажу 
основних засобiв ( на суму знову) у розмiрi 241 тис.грн , а також ( на суму собiвартостi ) у розмiрi 
189 тис.грн.�Проведене донарахування зносу у складi: адмiнiстративних витрат-у сумi 267 
тис.грн., витрат на збут-941 тис.грн.,собiвартостi реалiзованої продукцiї-120 тис.грн.�Результати 
 даних  проведень  призвели до пiдвищення адмiнiстративних витрат до розмiру 2705 тис.грн. i 
витрат на збут до 3004 тис.грн. та зменшення операцiйних витрат до розмiру 1376 тис.грн.,та 
вiдсутностi фiнансових i iнших витрат�3.�ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТI 
СТАНДАРТИ�Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї�Правка до МСФЗ (IAS) 12 
"Податок на прибуток" - "Вiдстроченi податки - Вiдшкодування активiв, що лежать у основi 
вiдстрочений податкiв";�Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi" - "Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, 
якi вперше використовують МСФЗ";�Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: 
розкриття iнформацiї" - "вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення 
визнання".�Влив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв.�Правка до МСФЗ (IAS) 12 
"Податок на прибуток" - "Вiдстроченi податки - Вiдшкодування активiв, що лежать у основi 
вiдстрочений податкiв";�Правка стосується механiзму визначення вiдстроченого податку щодо 
iнвестицiйної нерухомостi, яка переоцiнюється за справедливою вартiстю. Правка дiє для рiчних 
звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2012р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, 
фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Компанiя.�Правки до МСФЗ (IFRS) 1 
"Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" - "Значна гiперiнфляцiя та 
вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ".�Рада з МСФЗ 
пояснила, яким чином компанiя повинна поновити надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до 
МСФЗ, пiсля того, як її функцiональна валюта перестає бути схильною до гiперiнфляцiї.Правка 
дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 грудня 2012р та пiсля цiєї дати.Правка не вплинула на 
фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Компанiя.�Правки до
 МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - "вдосконалення вимог щодо 
розкриття iнформацiї про припинення визнання".�Правка вимагає розкриття додаткової 
iнформацiї про фiнансовi активи, якi було передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати 
можливiсть користувачам фiнансової звiтностi зрозумiти характер взаємозв'язку активiв, визнання
 яких не припинялося, i вiдповiдних їм зобов'язань. Крiм цього, з метою надання користувачам 
фiнансової звiтностi можливiсть оцiнити характер участi компанiї у таких активах, та ризики, якi 
зв'язанi з цими активами, правкою передбачено розкриття iнформацiї об активах, участь у яких 
продовжується, але визнання у фiнансової звiтностi припинено. Правка дiє для рiчних звiтiв, 
починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати.Правка не вплинула на фiнансове положення, 
фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Компанiя.�Стандарти, якi були випущенi, 
але не набрали чинностi.�Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але 
не набрали чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Компанiї. Компанiї мають намiр 
використовувати цi стандарти з дати їх вступу в дiю.�Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Фiнансова 
звiтнiсть: представленнi iнформацiї" - "Представлення статей iншого сукупного доходу"�Правки 
до МСФЗ (IAS) 1змiнюють групування статей, якi надаються у складi iншого сукупного доходу. 
Статтi, якi можуть бути пере класифiкованi до складу прибуткiв або збиткiв у певний момент у 
майбутньому (наприклад, чистi витрати або доходи по фiнансовим активам, якi є у наявностi для 
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продажу), повиннi приводитися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть пере класифiкованi 
(наприклад, переоцiнка землi та будинкiв). Правка впливає виключно на представлення та не 
впливає на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Компанiї.Правка дiє для 
рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2012р та пiсля цiєї дати, та буде використана у першiй 
фiнансовiй звiтностi Компанiї, яку буде складено пiсля того, як вона набере чинностi.�МСФЗ 
(IAS) 19"Винагороди робiтникам" (у новiй редакцiї).�Рада по МСФЗ випустила декiлька правок к
 МСФЗ (IAS) 19. Цi правки або фундаментально змiнюють (наприклад, виключення механiзму 
коридору та поняття доходностi активiв плану, яка очiкується), або роз'яснюють, або змiнюють 
визначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати. Правка не 
вплине на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває 
Компанiя.�МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства" (у редакцiї
 2011року).�У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спiльну дiяльнiсть" та
 МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях" МСФЗ (IAS) 28 
отримав нову назву "Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства"та тепер мiстить 
iнформацiю про використання методу пайової участi не тiльки по вiдношенню до iнвестицiй у 
асоцiйованi компанiї, але також i по вiдношенню до спiльних пiдприємств. Правка дiє для рiчних 
звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р.�Правки до МСФЗ (IAS) 32 "Взаємозалiк фiнансових активiв та
 фiнансових зобов'язань".�Правки дають роз'яснення поняттю "у теперiшнiй час мають юридичне
 право, яке закрiплене, на здiйснення взаємозалiку". Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 
сiчня 2014р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Компанiї.�Правки до 
МСФЗ (IFRS) 1 "Позики, якi наданi державою".�Вiдповiдно до цих правок компанiї, якi 
використовують МСФЗ у перше, повиннi використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 "Облiк 
державних субсидiй та розкриття iнформацiї про державну допомогу" перспективно по 
вiдношенню до державних позик, якi мають мiсце на дату переходу на МСФЗ.Завдяки цьому 
виключенню компанiї, якi у перше використовують МСФЗ, будуть звiльненi вiд ретроспективної 
оцiнки наданих позик по ставцi нижче ринкової. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 
сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Компанiї.�Правки до 
МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань" 
�
Вiдповiдно до цих правок компанiя зобов'язана розкривати iнформацiю о правах на здiйснення 
взаємозалiку та вiдповiдних договорiв (наприклад, договiр на надання забезпечення). Завдяки цим
 вимогам користувачi матимуть iнформацiю, яка буде корисною для оцiнки впливу договорiв про 
взаємозалiки на фiнансове положення компанiї.Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 
2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Компанiї.�МСФЗ (IFRS) 9 
"Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка"�МСФЗ (IFRS) 9 використовується по 
вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активi та зобов'язань. Обов'язкове 
використання iнших норм МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1 сiчня 2015року. Компанiя оцiнить
 вплив цього стандарту на суми у фiнансової звiтностi  у поєднаннi з iншими етапами проекту 
пiсля їх публiкацiї.�МСФЗ (IFRS) 10  "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IAS)  27 
"Окрема фiнансова звiтнiсть".�МСФЗ (IFRS) 10 замiнює ту частину МСФЗ (IAS)  27 
"Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть", у якiй розглядався облiк у консолiдованiй 
фiнансовiй звiтностi. Стандарт також розглядає питання, якi ранiше розглядалися у Iнтерпретацiї 
ПКI-12 "Консолiдацiя - компанiї спецiального призначення". МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину 
модель контролю, яка використовується по вiдношенню до всiх компанiй, включаючи компанiї 
спецiального призначення.Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине 
на iнвестицiї, якi Компанiя має на теперiшнiй час. �МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спiльну 
дiяльнiсть".�МСФЗ (IFRS) 11 замiняє МСФЗ (IAS) 31 "Участь у спiльнiй дiяльностi" та 
Iнтерпретацiю ПКI-13 "Компанiї, якi спiльно контролюються - немонетарнi внески 
учасникiв".МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливiсть облiку компанiй, що спiльно контролюються, 
методом пропорцiйної консолiдацiї. Замiсть цього компанiї, якi спiльно контролюються, якi 
задовольняють визначенню спiльних пiдприємств, облiковуються за допомогою методу пайової 
участi.Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати  та 
не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Компанiї.�МСФЗ(IFRS) 12  
"Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях".�МСФЗ  (IFRS) 12  мiстить всi 
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вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частинi 
консолiдованої фiнансової звiтностi, а також всi вимоги, якi ранiше мiстилися у МСФО (IAS) 31 
та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття iнформацiї. Стандарт вступає 
в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати  та не вплине на фiнансове 
положення та фiнансовий результат Компанiї.�МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої 
вартостi".�МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандартi всi вказiвки щодо оцiнки справедливої 
вартостi вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13не вносить змiни в те, коли компанiя зобов'язана 
використовувати справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки справедливої вартостi 
вiдповiдно до МСФЗ, коли використання справедливої вартостi  вимагається або не 
заперечується. На цей час Компанiя оцiнює вплив використання стандарту на фiнансове 
положення та фiнансовi результати її дiяльностi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, 
починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати.�Iнтерпретацiя IFRIC 20 "Витрати на розкривнi 
роботи на етапi експлуатацiї родовища, що розробляєтьсявiдкритим способом". Iнтерпретацiя 
використовується вiдносно звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013р. Та пiсля цiєї дати. 
Ця iнтерпретацiя не вплине на фiнансову звiтнiсть Компанiї.�"Щорiчнi вдосконалення МСФЗ" 
(травень 2012р.)�Перелiченi нижче вдосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть 
Компанiї:�МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi"�Це вдосконалення пояснює, що компанiя, яка припинила використовувати МСФЗ у 
минулому та вирiшила, або зобов'язана знову складати звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, може 
використати МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ (IFRS)  1 не використовується другий раз, то 
компанiя повинна ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть так, як би вона нiколи не 
припиняла використовувати МСФЗ.�МСФЗ (IAS) 1 "Представлення фiнансової звiтностi".�Це 
вдосконалення роз'яснює рiзницю  мiж додатковою порiвняльною iнформацiєю, яка надається на 
добровiльнiй основi, i мiнiмумом необхiдної порiвняльної iнформацiї. Як правило, мiнiмально 
необхiдною iнформацiєю є iнформацiя за попереднiй перiод.�МСФЗ (IAS) 16 "Основнi 
засоби"�Це вдосконалення роз'яснює, що основнi запаснi частини та допомiжне обладнання, якi 
задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами.�МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi 
iнструменти: надання iнформацiї".�Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який 
вiдноситься до виплат на користь акцiонерiв, облiковується у вiдповiдностi з МСФЗ (IAS) 12 
"Податок на прибуток".�МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть".�Це вдосконалення 
приводить у вiдповiднiсть вимоги по вiдношенню розкриття у промiжнiй фiнансовiй звiтностi 
iнформацiї про загальнi суми активiв сегменту з вимогами по вiдношенню з розкриттям у нiй 
iнформацiї про зобов'язання сегменту.�Всi перелiченi вдосконалення вступають у дiю по 
вiдношенню к рiчним звiтним перiодам, якi починаються 1 сiчня 2013р. Або пiсля цiєї дати.� 
4.�ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ�Основнi засоби�Основнi засоби, придбанi 
пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення 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 сукупнi доходи i витрати 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, iмовiрно, 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 
прямолiнiйного методу.Термiни корисного використання груп основних засобiв представленi 
таким чином:�Будинки�20-80рокiв�Обладнання�12-15 рокiв�Транспортнi засоби�5-
10рокiв�Меблi та iншi основнi засоби�4-10рокiв�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 
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попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.�Дохiд або збиток, що виникають в 
результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту 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 вирахуванням 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 як 
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 за оцiненою вартiстю.  В цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення 
враховується як збiльшення резерву по переоцiнцi.�Фiнансовi iнструменти�Финансовые активы 
и финансовые обязательства признаются, когда компания Группы становится стороной 
договорных отношений по соответствующему финансовому инструменту.�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 
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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.�Фiнансовi активи i 
фiнансовi зобов'язання, якi взаємно зараховуються, а чистi суми вiдображаються в балансi, лише 
тодi, коли Компанiя має юридично закрiплене право залiку визнаних сум i має намiр або погасити
 їх на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i погасити зобов'язання.�Метод ефективної 
ставки проценту�Це метод розрахунку амортизованої вартостi боргового iнструменту i розподiлу
 процентних доходiв на вiдповiдний перiод.  Ефективна процентна ставка - це ставка 
дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових надходжень (включаючи всi отриманi або 
зробленi платежi по борговому iнструменту, що є невiд'ємною частиною ефективної ставки 
вiдсотка, витрати по оформленню операцiї i iншi премiї або дисконт) на очiкуваний термiн до 
погашення боргового iнструменту або (якщо застосовно) на коротший термiн до балансової 
вартостi на момент прийняття боргового iнструменту до облiку.�Фiнансовi активи�Фiнансовi 
активи Групи складаються з наступних категорiй: оцiнюваних за справедливою вартiстю через 
прибутки i збитки ("ОСВЧПЗ"), утримуваних до погашення ("УДП"), таких, що є в наявностi для 
продажу ("НДП"), а також позик, дебiторської заборгованостi i грошових коштiв. Вiднесення 
фiнансових активiв до тiєї або iншої категорiї залежить вiд їх особливостей i цiлей придбання i 
вiдбувається у момент їх прийняття до облiку. Всi стандартнi операцiї по покупцi або продажу 
фiнансових активiв признаються на дату здiйснення операцiї.  Стандартнi операцiї по покупцi або
 продажу є покупкою або продажем фiнансових активiв, що вимагає постачання активiв в 
термiни, встановленi нормативними актами або ринковою практикою.�Фiнансовi активи 
категорiї ОСВЧПЗ�Фiнансовi активи класифiкуються як ОСВЧПЗ, або якщо вони призначенi для
 торгiвлi, або квалiфiкованi при первинному вiддзеркаленнi в облiку як ОСВЧПЗ.�Фiнансовий 
актив класифiкується як "призначений для торгiвлi", якщо вiн:�o�отримується з основною метою 
перепродати його в майбутньому;�o�при первинному прийняттi до облiку є частиною портфеля 
фiнансових iнструментiв, якi управляються Компанiєю як єдиний портфель, по якому є недавня 
iсторiя короткострокових покупок i перепродажiв; або�o�є дерiватiвом, не позначеним як 
iнструмент хеджування в операцiї ефективного хеджування.�Фiнансовий актив, що немає 
"призначеним для торгiвлi", може бути позначений як ОСВЧПЗ� у момент прийняття до облiку, 
якщо:�"�вживання такої класифiкацiї усуває або значно скорочує дисбаланс в оцiнцi або облiку 
активiв i зобов'язань, який мiг би виникнути iнакше;�"�фiнансовий актив є частиною групи 
фiнансових активiв, фiнансових зобов'язань або групи фiнансових активiв i зобов'язань, 
управлiння i оцiнка якої здiйснюється на основi справедливої вартостi вiдповiдно до 
документально оформленої стратегiї управлiння ризиками або iнвестицiйної стратегiї Компанiї, i 
iнформацiя про таку групу представляється усерединi органiзацiї на цiй основi; або�o�фiнансовий
актив є частиною iнструменту, що мiстить один або декiлька вбудованих дерiватiвiв, i МСБУ 39 
"Фiнансовi iнструменти: визнання i оцiнка" дозволяє класифiкувати iнструмент в цiлому (актив 
або зобов'язання) як ОСВЧПЗ.�Фiнансовi активи ОССЧПУ вiдображаються за справедливою 
вартiстю з вiддзеркаленням переоцiнки в прибутках i збитках.  Дивiденди i вiдсотки, отриманi по 
фiнансовому активу, вiдображаються по рядку "Iншi доходи/(витрати), нетто" звiту про сукупнi 
доходи i витрати.�Фiнансовi активи, якi наявнi у наявностi для продажу.�Акцiї i облiгацiї, що 
погашаються, якi звертаються на органiзованих ринках, класифiкуються як що "є в наявностi для 
продажу" i вiдображаються за справедливою вартiстю.  У Компанiї також є вкладення в акцiї, що 
не звертаються на органiзованому ринку, якi також класифiкуються як фiнансовi активи категорiї 
НДП i враховуються за справедливою вартiстю (оскiльки керiвництво вважає, що справедливу 
вартiсть можливо надiйно оцiнити). �Доходи i витрати, змiни справедливiй вартостi, що 
виникають в результатi, признаються в iншому сукупному доходi i накопичуються в резервi 
переоцiнки фiнансових вкладень, за винятком випадкiв iз знецiненням процентного доходу, 
розрахованого по методу ефективної процентної ставки, i курсових рiзниць, якi признаються в 
прибутках i збитках.При вибуттi або знецiненнi фiнансового активу накопиченi доходи або 
витрати, що ранiше визнаються в резервi переоцiнки фiнансових вкладень, вiдносяться на 
фiнансовi результати в перiодi вибуття або знецiнення.�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 
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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: �o�iстотнi фiнансовi скрути емiтента або
контрагента; або�o�невиконання зобов'язань або несплата в строк вiдсоткiв або основної суми 
заборгованостi; або�o�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, сумою знецiнення є рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i 
поточною вартiстю передбачуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв, дисконтованих 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.�Якщофiнансовий 
активкатегорiїНДПвизнаєтьсязнецiненим, тодоходи або витрати, накопиченiвiншому сукупному 
прибутку, переносятьвприбутки або збиткизаперiод.�Якщовнаступному перiодiрозмiрзбитку вiд 
знецiненняфiнансового активу(за винятком пайових iнструментiвкатегорiїНДП) зменшуєтьсяiтаке
 зменшенняможебутиоб'єктивноприв'язанодо подiї, яка маламiсцепiсля визнаннязнецiнення, 
торанiше вiдображенийзбиток вiд знецiненнявiдновлюєтьсячерезприбуткитазбитки. 
Прицьомубалансова вартiсть фiнансовихактивiвнадатувiдновленнязбитку вiд знецiненняне може 
перевищуватибалансову вартiсть, яка була бвiдображенау випадку, якщобзнецiненняне 
визнавалося.�Збитки вiд знецiненняiнструментiв капiталу,категорiїНДП, ранiше вiдображенi 
вприбутках i збитках, не вiдновлюються. Будь-яке збiльшеннясправедливої вартостiтакихактивiв 
пiсля визнаннязбитку вiд знецiненнявiдбиваєтьсябезпосередньовiншому 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 можливi 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 
отриманого i належного до отримання винагороди, а також дохiд або витрата, накопичений в 
iншому сукупному прибутку, вiдносяться 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 
утримуваної 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, яку списується, а також будь-якi накопиченi розподiленi 
на цю частину доходи 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�Торговадебiторська заборгованiсть, виданi позикита iнша 
дебiторська заборгованiсть, якiмають фiксованiабо визначенiплатежi, iякi не 
котируютьсянаактивному ринку, класифiкуютьсяякпозики та дебiторська заборгованiсть. Позики 
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та дебiторська заборгованiстьоцiнюютьсяза амортизованою вартiстюз використанням 
методуефективної ставки вiдсотка, за вирахуваннямзбитку вiд знецiнення. Процентнi доходи 
визнаютьсяiз застосуваннямметодуефективної ставки вiдсотка, за виняткомкороткострокової 
дебiторської заборгованостi, коли визнанняпроцентiв небудесуттєвим.�Внутрiшньогруповi 
позики та дебiторська заборгованiсть у iндивiдуальнiй звiтностi облiковуються по балансової 
вартостi. �Грошовi кошти�Грошовi кошти включаютькошти в касiтагрошовi коштинарахунках у
 банках, атакожбанкiвськi депозитизпочатковим строкомменше трьох мiсяцiв.�Финансовые 
обязательства и долевые инструменты�Класифiкацiяяк зобов'язанняабокапiталу�Борговii 
частковiфiнансовiiнструменти, випущенiпiдприємствамиКомпанiї, класифiкуютьсяякфiнансовi 
зобов'язанняабокапiталвиходячи з сутiвiдповiдного договору, атакожвизначеньфiнансового 
зобов'язаннятаiнструмента власного.�Фiнансовi зобов'язання�Фiнансовi 
зобов'язаннякласифiкуютьсяабояк"оцiнюються за справедливою вартiстю черезприбуток або 
збиток" ("ОСВЧПЗ"), або як"iншiфiнансовi 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 портфель, 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 i зобов'язань, управлiння та оцiнка 
якої здiйснюється на основi справедливої вартостi вiдповiдно до документально оформленої 
стратегiєю управлiння ризиками або iнвестицiйної стратегiї Компанiї, i iнформацiя про такий 
групi представляється всерединi органiзацiї на цiй основi; або�"�фiнансове зобов'язання є 
частиною iнструменту, що мiстить один або кiлька вбудованих деривативiв, 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, спочаткуоцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витратна 
здiйсненняоперацiї. Iншi фiнансовi зобов'язаннязгодомоцiнюютьсяза амортизованою вартiстюз 
використанням методуефективної ставки вiдсотка.�Списання фiнансових зобов'язань 
�
Компанiясписуєфiнансовiзобов'язаннятiлькиуразiїхпогашення, 
анулюванняабозакiнченнястрокувимогипо них. Рiзниця мiжбалансовою вартiстю списаного 
фiнансовогозобов'язанняiсплаченимабоналежнимидосплативинагородоювизнаєтьсявприбутках i 
збитках.�Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть�Торговата iнша кредиторська 
заборгованiстьоцiнюєтьсяприпервинномувизнаннiза справедливою вартiстю, 
тазгодомвонаоцiнюєтьсяза амортизованою вартiстюз використанням методуефективної ставки 
вiдсотка.�Позики�Процентнiбанкiвськi позикиспочаткуоцiнюються за справедливою вартiстю, 
за вирахуваннямпрямих витратна здiйсненняоперацiї, азгодомвониоцiнюютьсяза амортизованою 
вартiстюз використанням методуефективної ставки вiдсотка. Будь-яка 
рiзницямiжнадходженнями(за вирахуванням витрат на здiйсненняоперацiї) 
iсумоюрозрахункуабосумоюпогашеннявизнається протягомстрокiввiдповiднихпозикi 
вiдображається у складiфiнансовихвитрат.�Витрати по позикам�Витрати на позики,якi 
безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого 
активу,тобтоактиву, пiдготовкаякогодо передбачуваноговикористання або для 
продажуобов'язкововимагає значного часу, додаються до вартостiданихактивiвдо тих пiр, 
покицiактивине будуть, восновному, готовi допередбаченого використанняабодляпродажу. 
Всiiншiвитрати на позики визнаютьсяу складiзвiтупро сукупнiдоходи та витратитогоперiоду, 
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вякому вони понесенi.�Резерви�Резерви визнаються, коли у Компанiї є поточне зобов'язання 
(юридична або конструктивне), 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 поточний 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�Запасискладаються, головним чином, 
зтоварiв, утримуваних для продажу. Матерiали представленiвитратнимизапасними частинами i 
матерiалами, використовуванимидля обслуговуваннятаремонту основних засобiв. Запаси 
вiдображаються занайменшою з двох величин: собiвартостiiчистої вартостi 
реалiзацiї.�Собiвартiсть розраховуєтьсяз використаннямметодiвФIФОдлязапасних частин, 
утримуваних для продажу, таматерiалiвта iдентифiкацiйногометодудлявизначення 
собiвартостiавтомобiлiв, утримуваних для продажу.�Передплати 
постачальникам�Передоплатипостачальникамвiдображаються засобiвартiстю,за вирахуванням 
резервупiд сумнiвну заборгованiсть.�Оренда�Оренда класифiкується як фiнансова, колиза 
умовамиоренди орендарбере на себе всi основнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням 
орендованимактивом. Вся iншаорендакласифiкується як операцiйна.�Компанiяяк 
орендатор�Активи, орендованi Компанiєю за договорами фiнансової оренди, спочатку 
облiковуються за меншою з 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 вiдповiдно 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�Доходивiдоперацiйноїорендивизнаютьсяза прямолiнiйним 
методомпротягомтермiну дiї вiдповiдноїоренди. Первiснi прямi витратиорендодавцiв, 
якiпрямовiдносятьсянапiдготовкута укладання договорiвоперацiйноїоренди, додаються до 
балансової вартостiорендованого активуiвизнаютьсянапрямолiнiйнiй основiпротягом строку 
дiїоренди.�Податок на прибуток�Витрати з податкунаприбуток або збитокзарiкявляють 
собоюсумупоточного та вiдстроченого податку.�Поточний податок�Сума поточного 
податкувизначається виходячи з величиниоподатковуваного прибуткузарiк. Оподатковуваний 
прибутоквiдрiзняєтьсявiдприбутку, вiдображеногоу звiтiпро сукупнiдоходи або 
витрати,черезстаттiдоходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню абовирахуваннюдляцiлей 
оподаткуваннявiншiперiоди, атакожвиключаєвзагалiне пiдлягають 
оподаткуваннюабовирахуваннюдляцiлей оподаткуваннястаттi. Зобов'язаннящодо поточного 
податкунаприбуток розраховуєтьсяз використаннямставокоподаткування, встановлених 
законодавством, що набрав абопрактичнонабрав чинностiна звiтну дату.�Вiдстрочений 
податок�Вiдстрочений податоквизнаєтьсяувiдношеннiтимчасових рiзницьмiж балансовою 
вартiстю активiвтазобов'язань, вiдображениху фiнансовiй звiтностi, тавiдповiдними 
данимиподаткового облiку, використовуванимипри розрахунку оподатковуваного прибутку. 
Вiдкладенiподатковi зобов'язання, якправило, вiдображаютьсяз 
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урахуваннямвсiхоподатковуванихтимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi 
актививiдображаютьсяз урахуваннямвсiхтимчасових рiзницьза умовивисокої 
ймовiрностiотриманнявмайбутньомуоподатковуваного прибутку, достатньої 
длявикористанняцихтимчасових рiзниць. Податковi активитазобов'язання не вiдображаютьсяу 
фiнансовiй звiтностi, якщотимчасовi рiзницiпов'язанi згудвiломабовиникають 
внаслiдокпервiсного визнанняiншихактивiвiзобов'язаньврамкахугод(крiм 
угодпооб'єднаннюбiзнесу), якiне впливаютьнi на оподатковуваний, нi набухгалтерський 
прибуток.�Балансова вартiсть вiдстрочених 
податковихактивiвпереглядаєтьсянакiнецькожногозвiтного перiодуiзменшується, 
якщоймовiрнiсть отриманнявмайбутньомуоподатковуваного прибутку, достатньої дляповного або
 частковоговикористанняцихактивiв, бiльшне є високою.�Вiдстроченi податковi активи 
тазобов'язання з податкунаприбутокрозраховуються�з використаннямставокоподаткування(а 
такожположень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрало 
абопрактичнонабрав чинностiна звiтну дату, якi iмовiрно дiятимутьу 
перiодреалiзацiїподатковогоактиву або погашення зобов'язання. Оцiнкавiдстрочених податкових 
зобов'язань iактивiввiдображає податковiнаслiдкинамiрiвКомпанiї(станомназвiтну дату) 
увiдношеннiспособiв вiдшкодуванняабопогашеннябалансової вартостi 
активiвтазобов'язань.�Вiдстроченi податковi активи тазобов'язанняпоказуютьсяу 
звiтностiзгорнуто, якщоiснуєзаконне правопровести 
взаємозалiкпоточнихподатковихактивiвiзобов'язань, що вiдносятьсядо податку на прибуток, що 
справляється однимiтим самим податковим органом, iКомпанiямає намiрздiйснити взаємозалiк 
поточнихподаткових активiв i зобов'язань.�Визнанi вiдстроченi податковi активи на 01.01.2012р 
становлять 618 тис.грн., а на 31.12.2012-975 тис.грн. вiдшкодування по вiдстроченому податку на 
прибуток становить 357 тис.грн.�Поточний та вiдстрочений податки за перiод�Поточнi та 
вiдстроченiподаткивизнаютьсявприбутках i збитках, крiм випадкiв, коливонивiдносятьсядо 
статей, якi безпосередньовiдносятьсядо складуiншогосукупного доходуабовласного капiталу. У 
цьому випадкувiдповiдний податоктакожвизнаєтьсяв iншому сукупному 
прибуткуабобезпосередньовкапiталiвiдповiдно.�Пенсiйнi зобов'язання �Державний 
пенсiйнийпланз визначеними внесками - Компанiя здiйснюєвнескивДержавний пенсiйний 
фондУкраїнивиходячи ззаробiтної плати кожного працiвника. ВитратиКомпанiїза 
такимивнесками включенi до статтi "Заробiтна платаiвiдповiднi витрати". Дана сумавключається 
до витраттогоперiоду, коли вони фактично понесенi.�Визнання 
доходiв�Доходивiдреалiзацiївизнаютьсяврозмiрi справедливої вартостiвинагороди, 
отриманоїабояка пiдлягаєотриманню,i являють собоюсуми отриманнi затоваритапослуги, наданi 
входi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуванихповернень 
товарупокупцями, знижок та iншиханалогiчнихвiдрахувань,атакожзавирахуванням 
податкунадодану вартiсть("ПДВ").�Реалiзацiя товарiв�Доходи вiд реалiзацiї 
товарiввизнаютьсяза умови виконання 
всiхнаведенихнижчеумов:�?Компанiяпередалапокупцевiвсiiстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з 
володiнням товарами;�? Компанiя бiльше не бере участьвуправлiннiвтiймiрi, яка зазвичай 
асоцiюється зправом володiння, iне контролюєпроданi товари;�?Сумадоходiвможе бути 
достовiрно визначена;�?Iснуєвисокавiрогiднiсть отриманняекономiчних вигод, пов'язанихз 
операцiєю, i�?Понесе нi або очiкуванiвитрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно 
визначенi.�Надання послуг�Доходи вiд надання послугвизнаються, коли: сумадоходiвможе бути
 достовiрно визначена; iснуєймовiрнiстьтого, щоекономiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, 
надiйдутьКомпанiїiпонесенiабоочiкуванiвитрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно 
визначенi.�Умовнi зобов'язання та активи�Умовнi зобов'язанняне визнаютьсяуфiнансовiй 
звiтностi. Такiзобов'язаннярозкриваютьсяупримiтках до фiнансовоїзвiтностi, за винятком тих 
випадкiв, колиймовiрнiстьвiдтокуресурсiв, що втiлюютьекономiчнi вигоди, єнезначною. 
Умовнiактиви не визнаються уконсолiдованiй фiнансовiй звiтностi, 
алерозкриваютьсяупримiткахв тому випадку, 
якщоiснуєдостатняймовiрнiстьприпливуекономiчних вигод.�5.�IСТОТНI СУДЖЕННЯ I 
ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ�Iстотнi судження в процесi застосування облiкової
 полiтики.�У процесi застосування облiкової полiтики Компанiї керiвництво зробило певнi 
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професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш 
iстотний вплив на суми, визнанi в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед 
iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою 
дiяльнiсть на безперервнiй основi.�Облiк безпроцентних позик, отриманих вiд пов'язаних сторiн 
та наданих пов'язаним сторонам - Безпроцентнi позики, отриманi вiд пов'язаних сторiн та наданi 
пов'язаним сторонам, вiдображаються за номiнальною вартiстю, приймаючи до уваги той факт, 
що данi позики мають технiчний характер в межах загального управлiння грошовими коштами 
групою компанiй, пiдконтрольних кiнцевiй контролюючiй сторонi.�Основнi джерела 
невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi
 джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати 
причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом 
наступного фiнансового року.�(а)�Строки корисного використання основних засобiв�Оцiнка 
строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження 
керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв 
корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання 
активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи.
 Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх 
норм амортизацiї.�(в)�Вiдстроченi податковi активи�У груднi 2010 року був прийнятий 
Податковий кодекс України, який суттєво змiнив податковi закони i ставки оподаткування. Суми 
i термiни сторнування тимчасових рiзниць залежать вiд прийняття iстотних суджень керiвництва 
Компанiї на пiдставi оцiнки майбутньої облiкової та податкової вартостi основних 
засобiв.�Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в
 тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде 
реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного 
судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi 
очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього 
податкового планування.�6.�ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ�АТ "Українська Автомобiльна Корпорацiя" 
i компанiї, якi знаходяться пiд її контролем, складають групу пов'язаних сторiн. Переважна 
частина операцiй з пов'язаними сторонами вiдноситься до покупок автомобiлiв i запасних частин. 
Бiльша частина покупок Компанiї у пов'язаних сторiн були зробленi у дистриб'юторських 
компанiй, якi знаходяться пiд загальним контролем АТ "Українська Автомобiльна Корпорацiя". 
На додаток, Компанiя купує послуги вiд її пов'язаних сторiн i платить роялтi своєї материнської 
компанiї.�7.�ВИРУЧКА  ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ�Виручка вiд реалiзацiї була представлена наступним 
чином:�8.�СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ�Собiвартiсть вiд реалiзацiї була представлена наступним
 чином:�Собiвартiсть реалiзацiї за видами витрат була представлена наступним чином:� 
9.�АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ�Адмiнiстративнi витрати були представленi наступним 
чином:�10.�ВИТРАТИ НА ЗБУТ�Витрати на збут були представленi наступним чином:� 
11.�IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ�Iншi операцiйнi доходи та витрати були 
представленi наступним чином:�12.�ФIНАНСОВI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ�Фiнансовi доходи та 
витратибули представленi наступним чином:�13.�IНШI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ�Iншi доходи та 
витрати були представленi наступним чином:�14.�ПОДАТОК НА ПРИБУТОК�Податковий 
КодексУкраїнибув офiцiйно прийнятийвгруднi 2010 року. Згiдно з 
Кодексомставкаподаткунаприбутокбудезнижуватисяз25%впершому кварталi 2011 рокудо 16% 
у2014р.Сумавiдстроченого податкiвбула розраховананаосновiновихставок, враховуючиперiод, 
вякомувiдкладений податокбуде реалiзований.�Основнiкомпоненти(вiдшкодування) /витрат з 
податкунаприбутокза роки, що закiнчилися 31 грудня,булипредставленi таким 
чином:�15.�ОСНОВНI ЗАСОБИ�Станом на 31 грудня основнi засоби Компанiї були представлен
 наступним чином:�У наступнiй таблицi надано рух основних засобiв без руху незавершених 
капiтальних iнвестицiй за перiод, що закiнчився 31 грудня.�У наступнiй таблицi надано данi 
щодо основних засобiв у заставi та повнiстю амортизованих основних 
засобiв:�16.�ЗАПАСИ�Запаси Компанiї були представленi наступним чином:�17.�ТОРГIВЕЛЬНА
 ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ, НЕТТО�Станом на 31 грудня торговельна i 
iнша дебiторська заборгованiсть були представленi таким чином, протягом цього перiоду на 
непогашенi залишки заборгованостi вiдсотки не нараховуються. На торговельну дебiторську 
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заборгованiсть, прострочену бiльше нiж на 30 днiв пiсля дати погашення згiдно з договором, 
формується резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi на основi передбачуваної суми 
сумнiвної заборгованостi виходячи з минулого досвiду роботи з даним клiєнтом, i здiйснюється 
його регулярна переоцiнка з урахуванням фактiв та обставин, що iснують на кожну звiтну дату. 
Перед прийняттям нового клiєнта Компанiя здiйснює оцiнку кредитоспроможностi потенцiйного 
клiєнта i встановлює кредитний перiод окремо для кожного клiєнта.�18.�ПЕРЕДПЛАТИ ТА 
IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ, НЕТТО�Станом на 31 грудня передплати та iншi оборотнi активи 
були представленi таким чином:�Передплати, зробленi третiм сторонам, переважно являють 
собою передплати, зробленi за автомобiлi i запаснi частини.�19.�ПОТОЧНI ПОДАТКОВI 
АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ�Поточнi податковi активи Компанiї були представленi наступним
 чином:� Керiвництво Компанiї рахує, що податок на прибуток та iншi податки у сумi 38тис.грн. 
буде реалiзовано Компанiєю протягом 12 мiсяцiв з дати звiтностi.�Поточнi податковi 
зобов'язання Компанiї були представленi наступним чином:�20.�ГРОШОВI КОШТИ ТА 
КОРОТКОСТРОКОВI ДЕПОЗИТИ�Станом на 31 грудня грошовi кошти та короткостроковi 
депозити були представленi наступним чином:� 21.�КАПIТАЛ, ЯКИЙ БУЛО 
ВИПУЩЄНО�Станомна 31 грудня зареєстрований акцiонерний капiтал був представлений 
наступним чином:� СтруктуракапiталуКомпанiї станомна 31 грудня 
буланаступною:�22.�ПОЗИКИ�Станом на 31 грудня позики були представленi наступним 
чином:�Станом на 31 грудня дисконтованi позики у розрiзi термiнiв погашення були 
представленi наступним чином:�Всi позики було отримано вiд дочiрнiх компанiй  АТ " 
УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ" та самої корпорацiї.�Iнформацiя про 
вiдсотковi ставки представлена наступним чином:�Компанiя зобов'язанадотримувати 
певнiфiнансовi та не фiнансовiумовикредитних угод, встановленi банками, що надаютьпозики. На
 думкукерiвництваКомпанiї станомна 31 грудня2012 року не iснувало суттєвих порушень 
увiдношеннiумов кредитних угод.�23.�ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА 
ЗАБОРГОВАНIСТЬ�Станом на 31 грудня торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть були 
представленi наступним чином:�Середнiй кредитний перiод на придбання бiльшiй частинi 
запасiв та значної кiлькостi послуг складав:�24.�ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI 
КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ�Станом на 31 грудня передплати отриманi та iншi 
короткостроковi зобов'язання були представленi наступним чином:� 25.�УМОВНI 
ТАКОНТРАКТНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ�Операцiйне середовище�Незважаючи на те, 
щоекономiкаУкраїнивизнанаринковою, вонапродовжує демонструватидеякi особливостi, 
притаманнiперехiднiй економiцi. Такiособливостiхарактеризуються, алене обмежуються, низьким
 рiвнем лiквiдностiнаринках капiталу, вiдносно високим 
рiвнемiнфляцiїтанаявнiстювалютногоконтролю, щоне дозволяєнацiональнiй валютiбути 
лiквiдним засобомплатежуза межамиУкраїни. СтабiльнiстьекономiкиУкраїнивзначнiй мiрi 
залежатимевiдполiтикитадiй уряду, спрямованих на 
реформуванняадмiнiстративноїтаправовоїсистем, атакожекономiкивцiлому. Внаслiдок цього 
дiяльностi Українiвластивiризики, якихне iснуєвумовах бiльш розвинених ринкiв.�Українська 
економiкасхильна до впливуринкового спадуiзниженнятемпiв розвитку свiтової економiки. 
Свiтова фiнансова криза призвеладо зниженнявалового внутрiшнього продукту, 
нестабiльностiнаринках капiталу, iстотного погiршення лiквiдностiвбанкiвському 
секторiтапосилення умов кредитуваннявсерединiУкраїни. Незважаючинастабiлiзацiйнiзаходи, що
 вживаютьсяУрядомУкраїниз метою пiдтримкибанкiвського сектораiзабезпечення лiквiдностi 
українських банкiвiкомпанiй, iснує невизначенiсть щодоможливостiдоступу до джерелкапiталу, 
атакожвартостiкапiталудляКомпанiї таїїконтрагентiв, щоможевплинути на фiнансовий стан, 
результатидiяльностiтаекономiчнi перспективиКомпанiї.��Керiвництвовважає, щовоновживає 
всiнеобхiднi заходидлязабезпечення стiйкостiбiзнесуКомпанiї внинiшнiх умовах. Однак, 
несподiванiпогiршенняекономiцiможутьнегативно 
впливатинарезультатидiяльностiКомпанiїiфiнансове становище. Ефекттакогопотенцiйно-
негативного впливуне можебути достовiрно оцiнений.�Оподаткування�У результатi загальної 
нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють все бiльше уваги 
дiловим колам. У зв'язку з цим регiональне i загальнодержавне податкове законодавство України 
постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного застосування, 
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тлумачення i виконання. Недотримання законiв та нормативних актiв України може призвести до 
накладення серйозних штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути 
виявленi додатковi зобов'язання, якi не будуть вiдповiдати податкової звiтностi Компанiї. Такими 
зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня; та їх розмiри можуть бути 
iстотними. У той час як Компанiя вважає, що вона вiдобразила всi операцiї у вiдповiдностi з 
чинним податковим законодавством, iснує велика кiлькiсть податкових норм i норм валютного 
законодавства, в яких присутня достатня кiлькiсть спiрних моментiв, якi не завжди чiтко i 
однозначно сформульованi.�У результатi цьогозгiднорозрахункiвпредставникiвподаткової 
службидодатковасумаподаткiв та штрафiвскладає 804тис.гривень. Компанiяне згодна 
здодатковою сумоюподатку i вiдстоює свою позицiювсудi. �4 грудня 2010був офiцiйно 
опублiкованийПодатковий кодексУкраїни. ПовнiстюПодатковий кодексУкраїни набрав чинностiз
 1 сiчня 2011року,втой час якдеякi з його положеньвступиливсилупiзнiше(наприклад, положення 
частини III, якi стосуються податку наприбуток пiдприємств, якiвступиливсилу 1квiтня 2011 
року). Податковий кодексУкраїнисуттєво змiнюєiснуючiправилаоподаткуваннявУкраїнi. Зокрема,
 ставкаподаткунаприбуток пiдприємствзменшилася з25% до 19%, починаючи з 1 квiтня2011 
року,з подальшим зменшеннямдо 16%; була впровадженаметодологiя 
розрахункуподаткунаприбуток пiдприємств, у тому числiвимогидо визнаннядоходiв / 
витратнаосновiметоду нарахувань(ранiше визнавалисянаосновiкасового методуабометоду 
нарахувань), атакождеякi iншiзмiни.�Юридичнi питання�В процесi звичайної дiяльностi 
Компанiязалучена в судовi розгляди i до неї висуваються iншi претензiї. Керiвництво Компанiї 
вважає, що в кiнцевому пiдсумку зобов'язання, якщо таке буде, що випливає з рiшення таких 
судових розглядiв або претензiй, не зробить iстотного впливу на фiнансове становище або 
майбутнi результати дiяльностi Компанiї. Станом 31 грудня 2012 та 2011 рокiв Компанiя не мала 
суттєвих претензiй, якi були б висунутi по вiдношенню до неї.�26.�СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ 
ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ�Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань 
визначається наступним чином:�справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань зi 
стандартними умовами, що торгуються на активних лiквiдних ринках, визначається у 
вiдповiдностi з ринковими котируваннями (включаючи векселi, що котируються на 
органiзованому ринку, якi погашаються, незабезпеченi i безстроковi облiгацiї);�справедлива 
вартiсть iнших фiнансових активiв та зобов'язань (виключаючи описанi вище) визначається 
вiдповiдно до загальноприйнятих моделей розрахунку вартостi на основi аналiзу дисконтованих 
грошових потокiв з використанням цiн за поточними ринковими операцiями.�Справедлива 
вартiсть позик за станом на 31 грудня 2012 року оцiнюється в сумi 8048 тис. грн. (На 31 грудня 
2011 року балансова вартiсть позик становила 6819 тис. грн.) З використанням ринкових ставок в 
Українi станом на 31 грудня 2012 року, якi складали 0% для доларових позик, 0% для позик в 
євро i 100% для позик у гривнi.�За винятком позик, на думку керiвництва Компанiї, балансова 
вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань Компанiї,яка вiдображена в фiнансовiй звiтностi, 
приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.�27.�УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ�Управлiння 
ризиком капiталу�Компанiя управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi 
пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок 
оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Компанiя регулярно 
переглядає структуру свого капiталу. На основi результатiв такого перегляду Компанiя вживає 
заходiв для збалансування загальної структури капiталу шляхом виплати дивiдендiв / розподiлу 
прибутку, емiсiї нових акцiй / залучення нових внескiв до статутного капiталу, а також отримання
 нових кредитiв або погашення iснуючої заборгованостi.�Структура капiталу Компанiя 
складається iз заборгованостi, яка включає позики, iнформацiя про якi розкривається у Примiтцi 
22, кредиторську заборгованiсть, iнформацiя про яку розкривається в Примiтцi 24, безвiдсотковi 
позики, отриманi вiд пов'язаних сторiн, iнформацiя про яку розкривається в Примiтцi 6, за 
вирахуванням безпроцентних позик пов'язаним сторонам, грошових коштiв, термiнових 
депозитiв, а також капiталу, що належить акцiонерам, який складається з випущеного капiталу i 
нерозподiленого прибутку.�Основнi категорiї фiнансових iнструментiв�Основнiфiнансовi 
зобов'язанняКомпанiї включаютьпозики, торговельнутаiншу кредиторськузаборгованiсть, 
атакожiншi довгостроковi зобов'язання. Основною метоюданихфiнансових iнструментiвє 
залучення фiнансуваннядляоперацiйноїдiяльностiКомпанiї. Компанiя маєрiзнi фiнансовi 
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активи,такiякторговельна та iнша дебiторськазаборгованiсть, атакожгрошовi кошти.�Станомна 
31 грудняфiнансовi iнструменти Компанiї булипредставленi таким чином:� Основнiризики, що 
виникаютьвiдфiнансових iнструментiвКомпанiї-кредитний ризикiризиклiквiдностi.�Кредитний 
ризик�ОсновнимифiнансовимиактивамиКомпанiїє грошовi кошти,атакожторговельна та iнша 
дебiторськазаборгованiсть. Грошовi коштиоцiнюються мiнiмальнимкредитним 
ризиком,якiнаданий момент маютьмiнiмальнийризик дефолту.�ТакожКомпанiяпiддається 
ризикутого, щоклiєнтможе неоплатитиабоне виконати свої зобов'язаннявстрокпередКомпанiєю, 
щоврезультатiпризведедо фiнансових збиткiвКомпанiї. Компанiїведежорсткийконтрольнадсвоєю 
торговоюдебiторською заборгованiстю. Длякожногоклiєнтавизначаютьсякредитнi 
лiмiтитаперiодинапiдставiїхкредитної iсторiї, якапереглядаєтьсянарегулярнiй основi, або 
використовується передоплата. Починаючи з 2010 року, Компанiяпочалавимагатизаставущодо 
своїхфiнансовихактивiв.�Балансова вартiстьдебiторськоїтаiншої заборгованостi, грошових 
коштiв ,безпроцентних позикпов'язаним сторонам,являє собоюмаксимальний кредитний 
ризикКомпанiї.�Ризик лiквiдностi�Церизиктого, щоКомпанiяне зможепогасити свої 
зобов'язанняпомiрi їхнастання. ПозицiялiквiдностiКомпанiяретельно 
контролюєтьсяiуправляється. 
Компанiявикористовуєпроцесдокладногобюджетуваннятапрогнозугрошових коштiвдлятого, 
щобгарантуватинаявнiстьадекватнихзасобiвдлявиконаннясвоїх платiжних зобов'язань. 
БiльшiстьвидаткiвКомпанiяє змiнними i залежать вiд обсягуреалiзованої готової продукцiї.� 28.�П
В. о. Генерального директора ___________________ Сисой В. М.
В. о. Головного бухгалтера _____________________ Л.М.Липка
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

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

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

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

ТОВ "Трансаудит"

23865010

м. Одеса

1463 31.10.2013

д/н, д/н д/н,  д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
1. Вступний параграф

Фірмою „Трансаудит” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23865010, пр. Шевченка 
2, м. Одеса, 65044, тел. (0661) 370872, електронна адреса tau@te.net.ua, свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів 
аудиторської діяльності за N 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 
та чинне до 30.11. 2015 р.) на підставі договору від 07.02. 2014 р. № 14012 виконано аудиторську перевірку 
фінансових звітів Публічного акціонерного товариства “Херсон-Авто” (код за ЄДРПОУ 03112900, Миколаївське 
шосе 5, м. Херсон, 73000, тел. 0952626325; електронна пошта buhdnepr@khersonauto.com.ua , дата реєстрації 
публічним акціонерним товариством – 20.03.2011 р.; чисельність акціонерів – 454, маються чотири філії), що 
складаються з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12. 2013 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про 
сукупний дохід) за 2013 р., Звіту про рух грошових коштів за 2013 р., Звіту про власний капітал за 2013 р. а також 
пояснювальних приміток до цієї звітності з метою визначення повноти, достовірності та відповідності вимогам 
чинного законодавства.
Концептуальною основою для складання фінансових звітів товариства була облікова політика (відповідно до вимог 
статті 1 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” та Міжнародного стандарту 
бухгалтерського обліку 8 „Облікові політики, зміни в облікових політиках та помилки”), як сукупність принципів, 
методів і процедур, що використовуються товариством в поточному обліку та для складання і подання фінансової 
звітності. Вона була визначена наказом по товариству№ 10/01 від 04.02.2013 р. та протягом 2013 р. залишалась 
незмінною

2. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів 
проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відповідно до положень Міжнародних стандартів аудиту, які вимагають 
від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття
 і фінансовій звітності. Вибір процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих 
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи інших процедур 
при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю, пов’язані з складанням та 
достовірним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу 
інформацію. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність виконаних 
управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

3. Модифікована аудиторська думка щодо повного комплекту фінансових звітів
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3.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної  модифікованої думки  

3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора

Параграфом 4а Міжнародного стандарту аудиту 501 "Аудиторські докази – додаткові міркування щодо відібраних 
елементів" передбачено: якщо запаси підприємства є суттєвими для фінансової звітності підприємства, аудитор 
повинен отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо їх наявності і стану шляхом присутності під час 
інвентаризації. Якщо ж аудитор не має можливості отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо 
наявності та стану запасів, він відповідно до п. 13 Міжнародного стандарту аудиту 705 "Модифікації думки у звіті 
незалежного аудитора" не може підтвердити фінансову звітність підприємства – суб’єкта аудиту, а повинен 
висловити умовно-позитивну думку або відмовитись від висловлення думки щодо фінансової звітності. Аудитором в 
листопаді звітного року було повідомлено емітента цінних паперів про потребу залучення його до участі в річній 
інвентаризації, проте відповідного запрошення отримано не було.

3.1.2. Інші факти та обставини, які впливають на достовірність фінансової звітності

Станом на дату складання фінансової звітності в товаристві малась низка дебіторів та кредиторів, проте з деякими з 
них не здійснено підтвердження заборгованостей актами узгодження розрахунків, що воно може вплинути на  
достовірність фінансової звітності.  

3.2. Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в попередньому параграфі,  фінансова 
звітність відображає відповідно до застосованої концептуальної основи достовірно, в усіх суттєвих аспектах 
фінансовий стан Публічного акціонерного товариства “Херсон-Авто” та його фінансові результати і рух грошових 
коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Фінансові результати  звітного року (валюта балансу 29190 тис. грн., чистий доход 44504 тис. грн., чистий збиток 
3451 тис. грн.), відображені в фінансовій звітності, підтверджуються.

4. Інша допоміжна інформація

      4.1. Стан бухгалтерського обліку у товаристві

Суб’єктом аудиту здійснювався бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї 
діяльності в натуральному вимірі та в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і 
взаємопов’язаного їх відображення. Бухгалтерський облік ґрунтувався на Міжнародних стандартах бухгалтерського 
обліку (фінансової звітності). Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинна 
документація, всі дані, що зафіксовані в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку шляхом 
подвійного запису. Стан первинних документів та облікових реєстрів добрий. Отже, є аналітична база для 
забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень та формування фінансової, податкової та 
статистичної звітності.
Досліджені питання, сформульовані Міжнародним стандартом аудиту 510 „Перше завдання – залишки на початок 
періоду”, і з огляду на думку аудитора, що робив висновок за 2012 р., незмінність облікової політики та вивчення 
значень рядків форм фінансової звітності, встановлено, що початкові (2013 р.) залишки по рахункам спілки 
вважаються достовірними.
Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність складено в національній 
валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені із заокругленням до тисяч гривень. 
Показники в звітних формах товариства узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки 
порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом Мінфіну від 11.04. 2013 р. № 476 зі змінами, затвердженими 
наказами від 27.06. 2013 р. та від 30.12. 2013 р. № 1192
Маються підстави стверджувати, що поточний бухгалтерський облік та фінансова звітність товариства з певними 
обмеженнями були повними, відповідали приписам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
 в Україні”, чинним Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ) з їх принципами обліку, встановленій 
товариством обліковій політиці

4.2. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства

За приписами частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного 
наступного фінансового року вартість чистих активів  акціонерного товариства виявиться  меншою від статутного 
капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні 
зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального 
розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. В емітента цінних паперів їх 
вартість станом на 31.12. 2013 р. (14625 тис. грн.) більше зареєстрованого капіталу (4766 тис. грн.). 

4.3. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що 
розкривається емітентом  цінних  паперів  
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Параграфом 1 Міжнародного стандарту аудиту 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, 
що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної 
інформації. Аудитор ознайомлюється з нею, оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансовою
 звітністю та іншою інформацією ставлять під сумнів достовірність перевірки. Фінансова звітність Публічного 
акціонерного товариства “Херсон-Авто” входить до складу Додатку 38 до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
03.12.2013 р. N 2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12. 2013 р. за N 2180/24712. Вона також 
надається державному реєстратору та до органів державної статистики.
Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і жодних суттєвих невідповідностей не ідентифіковано.

4.4. Виконання товариством значних правочинів

За приписами пункту 4 частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - значний правочин - 
правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо 
ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів 
товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. За приписами частини першої статті 70 того ж закону 
рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить
 від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, 
приймається наглядовою радою. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для 
віднесення правочину до значного правочину. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного 
правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.
Аудитом не встановлено встановлено виконання товариством значних правочинів

4.5. Стан корпоративного управління

Корпоративне управління це система відносин між виконавчим органом товариства, його радою, акціонерами та 
іншими зацікавленими особами. Корпоративне управління окреслює межі, в яких визначаються завдання товариства, 
засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства. Наявність ефективної системи 
корпоративного управління збільшує вартість капіталу, компанії заохочуються до більш ефективного використання 
ресурсів, що створює базу для зростання. Нову редакцію Принципів корпоративного управління України, 
затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01. 2008 р. N 52. 
Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі 
внутрішнього аудиту, згідно з положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" дозволяють сформулювати 
судження щодо:
відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" 
та вимогам статуту;
-
відповідного відображення інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан 
корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог "Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджених рішенням Комісії від 03.12.2013 N 2826, 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.13.2013 за N 2180/24712.

4.6. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової  звітності  внаслідок  шахрайства

Міжнародним стандартом аудиту 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 
звітності" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим 
ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності. За результатами зазначеного 
виконання в акціонерному товаристві не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової  звітності  
внаслідок  шахрайства.

6. Фінансовий стан товариства

Фінансовий стан товариства в звітному році був посереднім внаслідок збитковості. Дані фінансової звітності реально 
відображають фактичний фінансовий стан товариства. 
Протягом звітного року не відбувалось дій, які могли суттєво  вплинути на фінанси-господарський стан та призвести 
до значної зміни вартості його цінних паперів. Маються підстави для висловлення думки про можливість 
безупинного функціонування Публічного акціонерного товариства “Херсон-Авто”, як суб’єкта господарювання.

5. Основні відомості про аудиторську фірму

5.1. Фірма „Трансаудит” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23865010)
5.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності за N 1463 видано відповідно до рішення 
Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 30.11. 2015 р.)
5.3. Місцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: аб. скринька 10, м. Одеса, 65026)
5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua, факс 0487-373764. 
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6. Дату і номер договору на проведення аудиту – договір від 07. 02. 2014 р. № 14012.

7. Дата початку та дата закінчення аудиту – відповідно 07.02. 2014 р. – 07.03. 2014 р.

8. Незалежний аудитор, директор фірми “Трансаудит”              Бейгельзімер М.Г.

(Сертифікат АПУ серії А № 000501 від 29.10. 2004 р. строком дії - 29.10. 2014 р.) 


9. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) – 07.03. 2014 р. д/н д/н д/н
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