
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Генеральний 

директор 
      

Бiлiч Святослав Олексiйович 

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

М.П. 
30.04.2015 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2014 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕ-АВТО" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

05391175 

4. Місцезнаходження 

Рівненська , Рiвненський, 33027, м. Рiвне, вул. Київська, буд. 110А 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(0362) 28-44-29 (0362) 64-31-10 

6. Електронна поштова адреса 

reception@rvnauto.rivne.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2015 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України 78   30.04.2015 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

www.rivne-

avto.ukravto.ua 

в мережі 

Інтернет 30.04.2015 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

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

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

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

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

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

що виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

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

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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



кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду 

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 

року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 
 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність 
 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

32. 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) 
 

33. Примітки 

В перелiку iнформацiї вiдсутнi iнформацiя Товариства про: 

2. Лiцензiї на окремi види дiяльностi не одержувалися; 

3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб: Пiдприємство 

не брало участi в створенi юридичних осiб; 

4. На пiдприємствi вiдсутня посада корпоративного секретаря; 

5. Iнформацiя про рейтингове агенство: послугами рейтингового агентства, у 

зв’язку з тим, що вiдсутня державна частка, не має стратегiчного значення для 

економiки та безпеки держави, не займає монопольне становище, Товариство 

не користувалося 

10. Iнформацiя про дивiденди: оскiльки згiдно рiшення загальних зборiв 

акцiонерiв дивiденди не нараховувалися i не виплачувалися узв’язку iз 

отриманими збитками за звiтний перiод; 

12.2 - iнформацiя про облiгацiї, у зв’язку з тим, що вони не випускались; 

12.3 - iнформацiя про iншi цiннi папери, у зв’язку з тим, що вони не 

випускались; 

12.4 - iнформацiя про похiднi цiннi папери, так як вони не випускались; 

12.5 - iнформацiя про викуп власних акцiй, оскiльки викуп власних акцiй не 

проводився;  

14.4 - iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв 



продукцiї: Товариство не є виробником продукцiї 

14.5 - iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї: Товариство не є 

виробником продукцi 

15. - Борговi цiннi папери у пiдприємства вiдсутнi. 

31. Фiнансова звiтнiсть, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку, Товариством не складалася; 

32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi 

об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - Забезпечення обєктами 

нерухомостi не проводилась. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕ-АВТО" 

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

А01 539276 

3. Дата проведення державної реєстрації 

15.05.2003 

4. Територія (область) 

Рівненська  

5. Статутний капітал (грн) 

16114 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

66 

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

45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв 

45.32 Роздрiбна торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв 

45.11 Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами 

10. Органи управління підприємства 

- 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

ПАТ "Промiнвестбанк" 

2) МФО банку 

300012 

3) поточний рахунок 

26009620533578 

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

у іноземній валюті 

- 

5) МФО банку 

- 



6) поточний рахунок 

- 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

побутовi послуги (технiчне обслуговування автомобiлiв) 
ТПБ № 

854361 
31.03.2011 

ДПI у м. 

Рiвне 
31.03.2016 

Опис Постiйно буде продовжуватися. 

  

Роздрiбна торгiвля 
ТПБ № 

854362 
31.03.2011 

ДПI у м. 

Рiвне 
31.03.2016 

Опис Постiйно буде продовжуватися. 

  

Роздрiбна торгiвля непродовольчими товарами 
ТПБ № 

889183 
31.03.2011 

Сарненська 

МДПI 

Рiвненської 

областi 

31.03.2016 

Опис Постiйно буде продовжуватися. 

  

Побутовi послуги (ремонт та технiчне обслуговування автомобiлiв) 
ТПБ № 

889132 
30.03.2011 

Сарненська 

МДПI 

Рiвненської 

областi 

30.03.2016 

Опис Постiйно буде продовжуватися. 

  

Роздрiбна торгiвля 
ТПБ № 

854364 
31.03.2011 

ДПI у м. 

Рiвне 
30.03.2016 

Опис Постiйно буде продовжуватися 

  

Побутовi послуги (технiчне обслуговування автомобiлiв) 
ТПБ № 

854363 
31.03.2011 

ДПI у м. 

Рiвне 
31.03.2016 

Опис Постiйно буде продовжуватися. 

  

Роздрiбна торгiвля 
ТПБ № 

714720 
28.03.2011 

Дубенською 

ОДПI 

Рiвненської 

областi 

28.03.2016 

Опис Постiйно буде продовжуватися. 

  

Побутовi послуги 
ТПБ № 

714719 
28.03.2011 

Дубенською 

ОДПI 

Рiвненської 

областi 

28.03.2016 



Опис Постiйно буде продовжуватися. 

  

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

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

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) 

Органiзацiя орендарiв 

Рiвненського обласного 

орендного пiдприємства 

"Автосервiс" 

05391175 
33027Україна м.Рiвне вул. 

Київська, 110А 
0 

Акцiонерна компанiя "УкрАвто" 03121566 
01004Україна м.Київ вул. 

Червоноармiйська, 15/2 
99.615 

Фонд Державного майна 00032945 
01601Україна м.Київ вул. 

Кутузова,18/9 
0 

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) 

806 фiзичних осiб - - - 0.385 

Усього 100.0 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Головний бухгалтер, Член Дирекцiї 

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

Журавель Жанна Євгенiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СР 519136 15.01.1999 Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй областi 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

Вища, Український iнститут iнженерiв водного господарства 

6) стаж роботи (років)** 

17 

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

Протягом протягом останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi посади: заступник головного 

бухгалтера; Головний бухгалтер- ПАТ "Рiвне-Авто". 

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



30.03.2011 без зазначення строку повноважень 

9) Опис 

Органiзовує ведення бухгалтерського та податкового облiку в Товариствi та несе вiдповiдальнiсть 

за їх стан, укладає разом з генеральним директором правочини та додатковi угоди до них. 

Обов"язки виконує згiдно посадової iнструкцiї. Винагорода виплачувалась згiдно контракту. 

Посад на iнших пiдприємствах не займає. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Наглядової Ради 

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

Васадзе Вахтанг Тарiелович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 127347 27.06.1996 Старокиївським РУГУ МВС України в м .Києвi 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

Вища, Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка, iнститут мiжнародних вiдносин у 

2001 р., мiжнароднi економiчнi вiдносини. 

6) стаж роботи (років)** 

12 

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

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв : Генеральний 

директор товариства; Генеральний директор фiлiалу. Посадова особа обiймає посаду Заступника 

Голови Правлiння АТ «Українська автомобiльна корпорацiя» (01004, м. Київ, вул. 

Червоноармiйська, 15/2). 

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

23.03.2012 на строк 3 роки 

9) Опис 

Голова Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту має повноваження щодо: органiзацiї роботи 

Наглядової Ради та здiйснення контролю за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою 

Радою. Вiдповiдно до Статуту та рiшень загальних зборiв винагорода не передбачена. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа переобрана 

загальними зборами акцiонерiв (протокол зборiв вiд 22.03.2012р.) на посаду Члена Наглядової 

ради. На пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 23.03.2012р. посадову особу обрано Головою 

Наглядової ради.Займає посаду Заступника Голови Правлiння АТ "Українська автомобiльна 

корпорацiя" (01400 м. Київ, вул. Червоноармiйська 15/2) 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 



Член Наглядової Ради 

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

Козiс Олександр Миколайович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 183291 14.05.1996 Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1958 

5) освіта** 

Вища. Нацiональна академiя державного управлiння при Президентовi України (2006), 

спецiальнiсть: управлiння суспiльним розвитком, Київський полiтехнiчний iнститут (1983), 

спецiальнiсть: Автоматизоване управлiння технологiчними процесами 

6) стаж роботи (років)** 

28 

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

Протягом протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: Голова Правлiння; Перший 

вiце-президент; вiце-президент – Директор рекламно-iнформацiйного департаменту; начальник 

комп’ютерного центру АТ "Українська автомобiльна корпорацiя". На даний час працює на посадi 

Голови Правлiння АТ "Українська автомобiльна корпорацiя". 

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

22.03.2012 на строк 3 роки. 

9) Опис 

Як член Наглядової ради, бере участь у засiданнях Наглядової ради та здiйснює свою компетенцiю 

в межах повноважень, визначених Статутом. Вiдповiдно до Статуту та рiшень загальних зборiв 

винагорода не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Посадова особа переобрана загальними зборами акцiонерiв (протокол зборiв вiд 22.03.2012р.) на 

посаду Члена Наглядової ради.  

Займає посаду Голови Правлiння АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" (01400, м. Київ вул. 

Червоноармiйська 15/2) 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової Ради 

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

Бей Наталiя Олександрiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 172271 06.07.1999 Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 



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

6) стаж роботи (років)** 

13 

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

Протягом протягом останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi посади: Заступник Голови Правлiння; 

начальник департаменту аналiтики та iмiджу.Заступник Голови Правлiння iз стратегiчного 

планування та розвитку АТ «Українська автомобiльна корпорацiя». 

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

22.03.2012 на строк 3 роки 

9) Опис 

Як член Наглядової Ради, бере участь у засiданнях Наглядової Ради та здiйснює свою 

компетенцiю в межах повноважень, визначених Статутом. Вiдповiдно до Статуту та рiшень 

загальних зборiв винагорода не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Посадова особа переобрана загальними зборами акцiонерiв (протокол зборiв вiд 

22.03.2012р.) на посаду Члена Наглядової ради. 

Займає посаду Заступника Голови Правлiння з фiнансових питань та маркетингових комунiкацiй 

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" (01004, м. Київ вул. Червоноармiйська 15/2) 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Ревiзiйної Комiсiї 

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

Уласенко Юлiя Олександрiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВК 617369 17.07.2009 Калiнiнським РВ Горлiвського МУ ГУМВС України в Донецькiй областi 

4) рік народження** 

1111 

5) освіта** 

вища, Автомобiльно-дорожнiй iнститут Донецького нацiонального технiчного унiверситету 

(2002), спецiальнiсть: економiка пiдприємства 

6) стаж роботи (років)** 

12 

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

Протягом протягом останнiх п’яти рокiв обiйммала наступнi посади: провiдний аналiтик 

департаменту контролiнгу АТ «Українська автомобiльна корпорацiя», начальник iнформацiйно-

аналiтичного вiддiлу АТ «Українська автомобiльна корпорацiя», начальник департаменту 

контролiнгу АТ «Українська автомобiльна корпорацiя».  

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

30.03.2011 Призначено строком на 3 роки 

9) Опис 



Органiзовує роботу Ревiзiйної Комiсiї в межах повноважень, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної 

Комiсiї згiдно Статуту. Вiдповiдно до Статуту та рiшень загальних зборiв винагорода не 

передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду 

Начальника департаменту контролiнгу АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" (01004, м. Київ 

вул. Червоноармiйська 15/2). 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної Комiсiї 

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

Вертiйова Антонiна Дмитрiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 289882 25.06.1998 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi. 

4) рік народження** 

1954 

5) освіта** 

Вища, Київський торгово-економiчний iнститут в 1981 р. 

6) стаж роботи (років)** 

19 

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

Протягом своєї дiяльностi займала наступнi посади: Головний бухгалтер; заступник головного 

бухгалтера; провiдний бухгалтер; провiдний бухгалтер-ревiзор АТ "Українська автомобiльна 

корпорацiя". 

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

30.03.2011 Призначено строком на 3 роки 

9) Опис 

Органiзовує роботу Ревiзiйної Комiсiї в межах повноважень, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної 

Комiсiї згiдно Статуту. Вiдповiдно до Статуту та рiшень загальних зборiв винагорода не 

передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду 

Головного бухгалтера АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" (01004, м.Київ вул. 

Червоноармiйська 15/2). 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової Ради 

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

Васадзе Нiна Тарiелiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

МЕ 735697 29.03.2006 Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi 



4) рік народження** 

1985 

5) освіта** 

Вища. Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Шевченка (2008), спецiальнiсть: мiжнароднi 

економiчнi вiдносини 

6) стаж роботи (років)** 

7 

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

Протягом протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: ТОВ "Фалькон-Авто", 

Генеральний директор. 

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

22.03.2012 на строк 3 роки  

9) Опис 

Як член Наглядової ради, бере участь у засiданнях Наглядової ради та здiйснює свою компетенцiю 

в межах повноважень, визначених Статутом. Вiдповiдно до Статуту та рiшень загальних зборiв 

винагорода не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Посадова особа переобрана загальними зборами акцiонерiв (протокол зборiв вiд 22.03.2012р.) на 

посаду Члена Наглядової ради. Займає посаду Генерального директора ТОВ "Фалькон-Авто" 

(03045 м. Київ Столичне Шосе, 90) 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Генеральний директор 

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

Бiлiч Святослав Олексiйович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 216710 27.06.1996 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м Києвi 

4) рік народження** 

1958 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

21 

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

Протягом протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: начальник департаменту 

сервiсу АТ "Українська автомобiльна Корпорацiя"; директор АФ "Унiверсал-Авто" АТ 

"Українська автомобiльна Корпорацiя", керiвник групи ефективностi управлiння пiдприємством 

АТ "Українська автомобiльна Корпорацiя", за сумiсництвом.  

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



18.06.2014 без зазначення строку повноважень 

9) Опис 

Генеральний директора здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства, забезпечує 

виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою. Представляє iнтереси 

Товариства в установах, пiдприємствах, органiзацiях в Українi та за її межами. Органiзовує 

ведення бухгалтерського облiку, в межах своїх повноважень розпоряджається вiд iменi i в 

iнтересах Товариства його майном, укладає без доручення разом з головним бухгалтером вiд iменi 

Товариства правочини та додатковi угоди до них. Повноваження та обов’язки посадових осiб 

емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Винагороду отримує згiдно 

контракту. Винагорода у натуральнiй формi не надавалась. Посадова особа непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на посаду 17.06.2014 року протокол Наглядової 

Ради 17/06/2014-1 вiд 17.06.2014 року. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової Ради 

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

Сенюта Iгор Васильович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

КВ 272478 07.10.1999 Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй областi  

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

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

6) стаж роботи (років)** 

4 

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

Протягом протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: начальник департаменту 

майнових вiдносин, начальник вiддiлу майнових прав, юрисконсульт АТ «Українська 

автомобiльна корпорацiя» 

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

22.03.2012 на строк 3 роки 

9) Опис 

Як член Наглядової ради, бере участь у засiданнях Наглядової ради та здiйснює свою компетенцiю 

в межах повноважень, визначених Статутом. Вiдповiдно до Статуту та рiшень загальних зборiв 

винагорода не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадова особа обрана загальними зборами акцiонерiв (протокол зборiв вiд 22.03.2012р.) на 

посаду Члена Наглядової ради. Займає посаду Начальника департаменту майнових прав АТ 

"Українська автомобiльна корпорацiя" (01400 м. Київ, вул. Червоноармiйська 15/2). 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



1) посада 

Генеральний директор 

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

Соломчук Сергiй Євгенович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СР 902354 04.04.2002 Рiвненський МВ УМВС України в Рiвненськiй областi 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

17 

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

Протягом останiх пяти рокiв обiймав наступнi посади: виконуючий обовязкiв генерального 

директора, головний iнжинер ПАТ "Рiвне-Авто"; Проходив службу в органах внутрiшнiх справ 

МНС України. Протоколом Наглядової Ради№ 17/06/2014-1 вiд 17.06.2014 прининено 

повноваження (звiльнено) з посади генерального директора ПАТ "Рiвне-Авто" за згодою сторiн п. 

1 ст 36 КЗпП України з 17.06.2014 року.  

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

11.03.2013 без зазначення строку повноважень 

9) Опис 

Здiйснював оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства, забезпечував виконання рiшень 

прийнятими Загальними Зборами акцiонерiв, Наглядовою Радою, здiйснував iншi повноваження 

вiдповiдно до Статуту та посадовими iнструкцiями. Винагорода у натуральнiй формi не 

надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова 

Наглядової 

Ради 

Васадзе Вахтанг 

Тарiелович 

СН 127347 27.06.1996 

Старокиївським РУГУ МВС 

України м .Київ 

2 0 2 0 0 0 

Член 

Наглядової 

Ради 

Козiс Олександр 

Миколайович 

СН 183291 14.05.1996 

Печерським РУГУ МВС України 

м.Києва 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

Ради 

Бей Наталiя Олександрiвна 
СО 172271 06.07.1999 Мiнським 

РУГУ МВС України в м.Києвi 
0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

Ради 

Васадзе Нiна Тарiелiвна 

МЕ 735697 29.03.2006 

Печерським РУГУ МВС України 

в м. Києвi 

0 0 0 0 0 0 

Голова 

Ревiзiйної 

Комiсiї 

Уласенко Юлiя 

Олександрiвна 

ВК 617369 17.07.2009 

Калiнiнським РВ Горлiвського 

МУ ГУМВС України в 

Донецькiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

Комiсiї 

Вертiйова Антонiна 

Дмитрiвна 

СН 289882 25.06.1998 

Ленiнградським РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi 

0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер, член 

Дирекцiї 

Журавель Жанна 

Євгенiвна 

СР 519136 15.01.1999 

Рiвненським МУ УМВС України 

в Рiвненськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

Ради 

Сенюта Iгор Васильович 

КВ 272478 07.10.1999 

Залiзничний РВ УМВС України 

у Львiвськiй областi  

0 0 0 0 0 0 

Генеральний 

директор 

Бiлiч Святослав 

Олексiйович 

СН 216710 27.06.1996 

Шевченкiвським РУ ГУ МВС 

України в м Києвi 

0 0 0 0 0 0 



Генеральний 

директор 

Соломчук Сергiй 

Євгенович 

СР 902354 04.04.2002 

Рiвненським МВ УМВС України 

в Рiвненськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Усього 2 0.00 2 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



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

Найменування 

юридичної особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

Публiчне акцiонерне 

товариство "Українська 

автомобiльна корпорацiя" 

03121566 

01004 Україна м. Київ 

Шевченкiвський м.Київ вул. 

Червоноармiйська, 15/2 

15287100 99.615 15287100 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

- - - - 0 0.00 0 0 0 0 

Усього 15287100 99.615 15287100 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
17.04.2014 

Кворум 

зборів** 
99.62 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на рiчних Загальних зборах акцiонерiв:: 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 

2.Затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

3.Звiт Дирекцiї Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 

4.Звiт Наглядової Ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 

5.Звiт Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та 

затвердження висновкiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства. 

6.Затвердження рiчного звiту Товариства, у тому числi фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк. 

7.Розподiл прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками дiяльностi Товариства у 

2013 роцi. 

8.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. 

9.Припинення повноважень членiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства. 

10.Обрання членiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства. 

11.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної Комiсiї. 

12.Визначення уповноваженої особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових 

договорiв з членами Ревiзiйної Комiсiї.  

13.Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та 

затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 

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

Пропозицiй до порядку денного та проектiв рiшень Зборiв вiд акцiонерiв не надходило, тому Голова 

Зборiв запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного Зборiв. 

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:«за» – 15'287'942 голосiв, тобто 100 % голосiв  

ВИРIШИЛИ: 

-Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голови лiчильної комiсiї Єфимчук I. М.;Членiв лiчильної комiсiї 

Пуха Н. С.; Процюк О. М. 

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:«за» – 15'287'942 голосiв, тобто 100 % голосiв  

ВИРIШИЛИ: 

2.1.Затвердити регламент роботи Зборiв: 

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:«за» – 15'287'942 голосiв, тобто 100 % голосiв  

ВИРIШИЛИ: 

3.1.Затвердити Звiт Дирекцiї Товариства за 2013 рiк.  

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 15'287'535 голосiв, тобто 99,997 % ;«утримались» - 407 

голосiв, тобто 0,003% голосiв акцiонерiв 

ВИРIШИЛИ: 4.1.Затвердити Звiт Наглядової Ради Товариства за 2013 рiк. 

З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:«за» – 15'287'942 голосiв, тобто 100 % голосiв акцiонерiв. 

ВИРIШИЛИ: 5.1.Затвердити Звiт Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2013 рiк. 5.2. Затвердити висновки 

Ревiзiйної Комiсiї Товариства. 

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:«за» – 15'287'942 голосiв, тобто 100 % голосiв. 

ВИРIШИЛИ: 

6.1.Затвердити рiчний звiт Товариства, у тому числi фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк у 

складi:  

-Балансу Товариства станом на 31.12.2013 року; Звiту про фiнансовi результати Товариства за 2013 

рiк. 

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 15'287'100 голосiв, тобто 99,994 % голосiв ;«проти» - 842 

голосiв, тобто 0,006 % голосiв ВИРIШИЛИ: 



7.1.Покриття збиткiв за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2013 роцi в сумi 2 212 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: 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:«за» – 15'287'942 голосiв, тобто 100 % голосiв акцiонерiв  

ВИРIШИЛИ: 

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

рiшення наступних договорiв (контрактiв): 

-дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до ранiше 

укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «ЗАЗ» з Публiчним акцiонерним 

товариством «Українська автомобiльна корпорацiя» в особi Фiлiї «АВТОЗАЗ-СЕРВIС» АТ 

«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» на загальну суму, що не перевищує 34 000 000,00 

грн. (тридцять чотири мiльйони гривень 00 копiйок); 

-дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до ранiше 

укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «CHEVROLET» з Товариством з 

обмеженою вiдповiдальнiстю «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 22 000 

000,00 грн. (двадцять два мiльйони гривень 00 копiйок); 

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

укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «KIA» з Товариством з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «ФАЛЬКОН-АВТО» на загальну суму, що не перевищує 34 000 000,00 грн. 

(тридцять чотири мiльйони гривень 00 копiйок); 

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

укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «CHERY» з Товариством з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «СI ЕЙ АВТОМОТIВ» на загальну суму, що не перевищує 8 000 000,00 грн. (вiсiм 

мiльйонiв гривень 00 копiйок); 

-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 грн. (двадцять 

мiльйонiв гривень 00 копiйок) по кожному тендеру; 

-кредитних договорiв з фiнансовими установами на загальну суму, що не перевищує 40 000 000,00 

грн. (сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок); 

-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 

загальну суму, що не перевищує 200 000 000,00 грн. (двiстi мiльйонiв гривень 00 копiйок); 

-договорiв надання/отримання фiнансової допомоги на загальну суму, що не перевищує 10 000 000,00 

грн. (десять мiльйонiв гривень 00 копiйок). 

8.2.Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати iншi iстотнi умови договорiв (контрактiв) та 

додаткових угод, попередньо схвалених рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства, а саме: 

контрагента, строк (термiн) дiї договору (контракту), цiну договору (контракту) у межах граничної 

суми, затвердженої рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства, тощо, а також для договорiв 

застави (iпотеки) - перелiк майна, що передається в заставу (iпотеку), для кредитних договорiв - 

процентну ставку. 

З ДЕВЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:«за» – 15'287'942 голосiв, тобто 100 % .  

ВИРIШИЛИ: 

9.1. Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi: Мохна Є.Г., Вертiйової А.Д. 

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

За кандидатуру Вертiйової Антонiни Дмитрiвни – 15 288 232 голосiв;За кандидатуру Уласенко Юлiї 

Олександрiвни – 15 287 100 голосiв;За кандидатуру Лiтмана Олександра Мойсейовича - 552 голосiв. 

ВИРIШИЛИ: 

10.1. Обрати до складу Ревiзiйної Комiсiї Товариства: Уласенко Ю.О., Вертiйову А.Д. 

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«за» – 15'287'942 голосiв, тобто 100 % голосiв .  

ВИРIШИЛИ: 

11.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з Головою та членом Ревiзiйної Комiсiї 

Товариства: виконання функцiй здiйснюється на безоплатнiй основi, порядок дiяльностi, права, 

обов’язки та вiдповiдальнiсть Голови та члена Ревiзiйної Комiсiї визначаються вiдповiдно до 

Положення про Ревiзiйну Комiсiю Товариства, строк дiї договору – 3 роки. 

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«за» – 15'287'942 голосiв, тобто 100 % голосiв акцiонерiв;  



ВИРIШИЛИ: 

12.1.Уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з 

Головою та членом Ревiзiйної Комiсiї Товариства на затверджених Зборами умовах. 

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«утримались» - 15'287'942 голосiв, тобто 100%  

РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«утримались» - 15'287'942 голосiв, тобто100%  

РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "БРОКБIЗНЕСБАНК" 

Організаційно-правова форма  

Код за ЄДРПОУ 19357489 

Місцезнаходження 03057 Україна м. Київ Києво-Святошинський м.Київ пр-кт.Перемоги, 

буд. 41 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ № 470656 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2009 

Міжміський код та телефон 044 2062922 

Факс 044 2062922 

Вид діяльності Зберiгач цiнних паперiв 

Опис Договiр № 11052010-ДГ/6 про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах 

власникам iменних акцiй, що дематерiалiзуються вiд 11.05.2010 р. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний дипозитарiй України" 

Організаційно-правова форма  

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул.Б.Грiнченка, буд. 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ 581322 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011 

Міжміський код та телефон 044 3777016 

Факс 044 3777269 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-дипозитарна дiяльнiсть. 

Дипозитарна дiяльнiсть дипозитарiю цiнних паперiв. 

Опис Договiр Е-245 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 

05.05.2010р. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя 

Елiт-Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 37613975 

Місцезнаходження 33018 Україна Рівненська д/в м. Рiвне вул..Вiдiнська,39-Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

4436 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.03.2011 



Міжміський код та телефон (050)3752182 

Факс (050)3752182 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис Наглядовою Радою Товариства прийнято рiшення про залучення до 

проведення аудиторської перевiрки по пiдтвердженню фiнансової 

звiтностi Товариства за 2013 рiк.Протокол №03/02/2014-2 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Слав-Консалтинг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 35848763 

Місцезнаходження 03186 Україна Київська Солом'янський м. Київ Авiаконструктора 

Антонова,5, оф.609 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

9212/09 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Фонд державного майна 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.12.2009 

Міжміський код та телефон (044) 229-78-92 

Факс 248-47-91 

Вид діяльності Оцiнка цiлiсних майнових комплексiв, паїв, цiнних паперiв, майнових 

прав та нематерiальних активiв (окрiм оцiнки прав на об'єкти 

iнтелектуальної власностi) 

Опис Договiр №055-121ю вiд 20.06.2012 року на проведення незалежної 

оцiнки пакету акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"РIВНЕ-АВТО" 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватна аудиторська фiрма "Талант-аудит" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство  

Код за ЄДРПОУ 22571559 

Місцезнаходження 33005 Україна Рівненська Рiвненський м. Рiвне Павлюченка 18/136 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

0683 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001 

Міжміський код та телефон (0362)68-30-10 

Факс (0362)68-30-10 

Вид діяльності аудиторськi послуги 

Опис Наглядовою Радою Товариства прийнято рiшення про залучення до 

проведення аудиторської перевiрки по пiдтвердженню фiнансової 

звiтностi Товариства за 2014 рiк.Протокол №03/02/2015-1 вiд 

03.02.2015 року 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18.09.2012 178/1/12 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв i 

фондового ринку 

UA4000075675 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
1.050 15346187 16113496.35 100 

Опис 
Цiннi папери розмiщенi в повному обсязi; Протягом звiтного року лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не 

вiдбувалось. Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, крiм акцiй простих iменних, Товариством не випускались.  

  



XI. Опис бізнесу 

Рiвненська станцiя технiчного обслуговування побудована в травнi 1969 року. В 1975 роцi в травнi 

на базi СТО створено обласне управлiння "Автообслуговування". В липнi 1987 року пiдприємство 

перейменовано на ОП "Рiвнеавтомотосервiс". В сiчнi 1993 року на базi ОП "Рiвнеавтомотосервiс" 

створено Рiвненське обласне орендне пiдприємство (РООП) "Автосервiс", яке шляхом 

приватизацiї перетворено в груднi 1993 року в акцiонерне товариство вiдкритого типу "Рiвне-

Авто". Акцiонерне товариство вiдкритого типу "Рiвне-Авто" створене на необмежений строк 

дiяльностi на пiдставi Установчого договору про створення акцiонерного товариства вiд 18.06.93 

р. вiдповiдно до Закону України "Про господарськi товариства" та чинного законодавства України. 

Зареєстроване Рiвненською мiською адмiнiстрацiєю 28.12.1993 р. посвiдчення №1428-Р i є 

правонаступником Рiвненського обласного пiдприємства "Автосервiс". Товариство створено з 

метою активiзацiї дiяльностi в справi розвитку iнфраструктури автосервiсу, якiсного покращення 

науково-технiчного та матерiально-технiчного обслуговування та ремонту транспортних засобiв, 

торгiвля транспортними засобами та запасними частинами. У Квiтнi 2010 року у зв'язку з 

приведенням дiяльностi ВАТ "Рiвне-Авто" у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi 

товариства" було змiнено найменування Товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "Рiвне-

Авто" на Публiчне акцiонерне товариство "РIВНЕ-АВТО". У звiтному перiодi ПАТ "Рiвне-Авто" 

проводило рiзноманiтну рекламну дiяльнiсть: -органiзовували виставки-продаж автомобiлiв, 

брендовi виставки; -розмiщували рекламу в ЗМI-на радiо, телебаченнi, газетах. 

  

До складу ПАТ "Рiвне-Авто" входять : - головне пiдприємство; - фiлiя "Темп-Авто"; - фiля 

"Дубно-Автосервiс" ( нерухоме майно продане 12.02.2015 року), Протоколом Наглядової Ради 

27/02/2015-1 вiд 27.02.2015 року прийнято рiшення лiквiдувати(припинити) Фiлiю "Дубно-

Автосервiс", вiдповiднi змiни внесеннi до ЄДР; - майстерня м. Сарни ( нерухоме майно продане 

24.12.2014 року). Головне пiдприємство має у своєму складi: - цех головного пiдприємства за 

адресою м. Рiвне, вул. Київська, 110А; - земельна дiлянка 4,02 (3,0039 юр) га; - виробничi площi 

2796,8 м. кв.; - складськi примiщення 529,4 м. кв.; - допомiжнi примiщення 231,7 м. кв.; - магазин 

запчастин 30,0 м. кв.; - автосалон 890,0 м. кв.. Фiлiя "Темп-Авто": - земельна дiлянка 0,88 га; - 

виробничi площi 1588,2 м. кв.; - складськi примiщення 135,5 м. кв.; - допомiжнi примiщення 118,3 

м. кв.. фiлiя "Дубно-Автосервiс": - земельна дiлянка 1,382 га; - виробничi площi 1480,0 м. кв.; - 

складськi примiщення 97,0 м. кв.; - допомiжнi примiщення 70,0 м. кв. Сарненська майстерня по 

обслуговуванню автомобiлiв: - земельна дiлянка 0,8 га; - виробничi площi 574,1 м. кв.; - складськi 

примiщення 56,5 м. кв.; - допомiжнi примiщення 53,4 м. кв.. 

  

- 

  

- 

  

- 

  

Пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили. 

  

Товариство здiйснює ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до принципiв i методiв, 

передбачених Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Для забезпечення ведення 

бухгалтерського облiку використовується автоматизована облiкова програма "1С Бухгалтерiя". 

Органiзацiя й методологiя бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi 



здiйснювалась вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi» № 996-ХIV вiд 16.07.1999 року та iнших нормативних документiв iз питань органiзацiї 

бухгалтерського облiку. 

Первиннi документи з облiку фiнансово-господарської дiяльностi складаються на типових формах, 

затверджених Мiнiстерством статистики України. 

Методологiя ведення бухгалтерського облiку забезпечує безперервнiсть вiдображення операцiй i 

достовiрно вiдображає оцiнку активiв, зобов'язань, капiталу в бухгалтерському облiку. Товариство 

також, забезпечує незмiннiсть правил, якими варто керуватися при вимiру, оцiнцi й реєстрацiї 

господарських операцiй, визначених в Наказi про облiкову полiтику Товариства.  

Тривалiсть операцiйного циклу в Товариствi встановлено термiном в один рiк. 

Фiнансова та податкова звiтнiсть складається своєчасно та подається до вiдповiдних органiв у 

встановленi законодавством України термiни. За пiдсумками звiтного року Товариством була 

проведена трансформацiя фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з вимогами МСФО 1. 

  

Пiдприємство надає послуги по ремонту транспортних засобiв, реалiзацiї транспортних засобiв та 

запасних частин до них та iн. послуги. Iнформацiя про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв 

.Основними ринками збуту та основними клiєнтами являються: - населення; - пiдприємства; - 

органiзацiї обласного центру та областi.  

  

Iнформацiя щодо суттєвих придбань або вiдчуджень активiв за останнi п'ять рокiв вiдсутня. 

Пiдприємство не планує будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з його 

господарьскою дiяльнiстю. Проте Згiдно вимого мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а 

саме МСБУ 36 -Зменшення корисностi активiв, ПАТ «Рiвне-Авто» у 2014 роцi було проведено 

оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування вартостi основних засобiв. Ця оцiнка призвела до 

визнання збитку вiд знецiнення основних засобiв у розмiрi 21956тис. грн., якi було вiдображена у 

Звiтi про фiнансовий результат пiдприємства за 2014 рiк. Сума очiкуваного вiдшкодування 

основних засобiв була визначена на основi їх вартостi при використаннi.Оцiнка зменшення 

корисностi основних засобiв не проводилася у попереднiх роках, оскiльки не було ознак того, 

кориснiсть основних засобiв може зменшитися. 

  

- 

  

В 2014 роцi введено в дiю основних засобiв на суму 105 тис. грн. Вибуло iз експлуатацiї по 

причинi зносу та непридатностi основних засобiв на 1196 тис. грн. Протягом 2014 року значних 

капiтальних вкладень Товариство не здiйснювало. 

  

Вiдсутнiсть сталого податкового законодавства та обмежена фiнансова спроможнiсть покупцiв, 

низька платоспроможнiсть населення, коливання валюти, ведення АТО, мобiлiзацiйнi хвилi iншi 

соцiальнi та виробничо-технологiчнi фактори. 

  

За звiтний перiод пiдприємством були визнаннi штрафнi санкцiї та пеня в сумi -69 тис. грн. 

  

Керiвництво товариства працює над збiльшенням обсягiв реалiзацiї i скорочення запасiв товару за 

рахунок розшерення сфер послуг i асортименту. Пiдприємство знаходиться на самофiнансуваннi. 

  



Станом на 31.12.2014 року укладених, але не виконаних договорiв Товариство не має. 

  

Якiсно покращити науково-технiчне та матерiально-технiчне забезпечення у сферi технiчного 

обслуговування та ремонту транспортних засобiв. Пiдприємством планується розширити види 

дiяльностi iз врахуванням особливостей мiсцезнаходження. Реорганiзувати систему управлiння 

поточною дiяльнiстю Товариства, удосконалити маркетингову дiяльнiсть по питаннях реалiзацiї 

автомобiлiв i наданню послуг.  

  

У звiтному перiодi емiтент не здiйснював витрат на дослiдження та розробки. 

  

1. Провадження у справi вiдкрито у 2012 роцi. Позивач ПАТ "Рiвне-Авто", Вiдповiдач ДПI у м. 

Рiвному. Адмiнiстративний позов про скасування податкових повiдомлень-рiшень. Постановою 

Рiвненського окружного адмiнiстративного суду позов ПАТ "Рiвне-Авто" задоволено частково. 

Справа розглядалася Житомирським апеляцiйним адмiнiстративним судом. 

2. Ухвалою Вищого Адмiнiстративного суду України вiд 17.03.2014 року Касацiйнi скарги 

задоволено частково, Постанову Житомирського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 

09.04.2013 та постанову Рiвненського окружного адмiнiстративного суду вiд 12.12.2012 року 

скасованi. Справу направлено на новий розгляд до суду першої iнстанцiї. 

3.Постановою Рiвненського окружного адмiнiстративного суду вiд 05.05.2014 року позов 

задоволено частково. 

Податкове повiдомлення-рiшення № 0004122342 вiд 10.09.2012 року в частинi зменшення суми 

вiд’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток в сумi 1906846,28 грн. визнано 

протиправним та скасовано.Податкове повiдомлення-рiшення № 0000852343 вiд 10.09.2012 року в 

частинi штрафних санкцiй в сумi 69700 грн. визнано протиправним та скасовано.В рештi позовних 

вимог вiдмовлено. Присуджено на користь ПАТ «Рiвне-Авто» з Держбюджету України 

вiдшкодування судового збору у розмiрi 2146 грн. 

4. Ухвалою Житомирського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 06.08.2014 року постанову 

Рiвненського окружного адмiнiстративного суду вiд 05.05.2014 року залишено без змiн. 

5.Ухвалою № К/800/45685/14 вiд 22.08.2014 року Вищого адмiнiстративного суду України, 

вiдкрито провадження за касацiйною скаргою проте дату розгляду справи станом на 30.04.2015 

року не призначено. 

  

- 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
48132 24359 0.000 0.000 48132 24359 

будівлі та споруди 47580 24007 0.000 0.000 47580 24007 

машини та 

обладнання 
320 287 0.000 0.000 0 0 

транспортні засоби 12 9 0.000 0.000 12 9 

інші 00.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2. Невиробничого 

призначення: 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

машини та 

обладнання 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 48132 24359 0.000 0.000 48132 24359 

Опис Основнi засоби: першої групи використовуються повнiстю до повного фiзичного зносу; другої, 

третьої групи використовуються повнiстю до повного фiзичного або морального зносу.  

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року складає 62662 тис. грн.,  

надiйшло за рiк основних засобiв 105 тис. грн., 

нараховано зносу на початок року 14526 тис. грн..  

Нараховано знос за рiк -22866 тис. грн..,  

знос по вибувшим - 184 тис. грн., 

Всi основнi засоби виробничого призначення. Ступiнь їх використання 100 %. Оформлених у 

заставу основних засобiв немає. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова 

вартість чистих 

активів (тис. грн)  

21794 42968 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
16114 16114 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

16114 16114 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв виконано згiдно Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 

485 "Про схвалення методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерних товариств". Визначення вартостi чистих активiв розраховувалось за формулою: 

чистi активи=(Необоротнi активи+Оборотнi активи+Витрати майбутнiх перiодiв)-

(Довгостроковi зобов"язання+Поточнi зобов"язання+Забезпечення наступних витрат i 

платежiв+Доходи майбутнiх перiодiв). 



Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльша за статутний капiтал. Вимоги ч.3 ст.155 

Цивiльного кодексу України дотримуються. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0.000 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними 

паперами 

X 0.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 

кожним випуском): 

X 0.000 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН 

(за кожним власним 

випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі 

за похідними цінними 

паперами)(за кожним 

видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 135 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 883 X X 

Інші зобов'язання X 5282 X X 

Усього зобов'язань X 6423 X X 

Опис: Iншi зобов'язання Товариства складаються з поточної кредиторської заборгованостi за 

товари, роботи, послуги на суму 2735 тис. грн. та поточних зобов'язань за розрахунками: - з 

одержаних авансiв на суму 63 тис. грн.; - зi страхування на суму 35 тис. грн.; - з оплати 

працi на суму 137 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання на суму 2312 тис. грн.. 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

17.04.2014 18.04.2014 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

17.06.2014 18.06.2014 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

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

«Талант-аудит»  

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 
22571559 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 33018, м..33005, м. Рiвне, 

вул. Павлюченка, б. 18, кв. 

136 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
№ 001908 24.11.1994 

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

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

д/н 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

Ми провели аудит повного пакету фiнансової звiтностi, складеної згiдно з МСФЗ, ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «РIВНЕ-АВТО» (надалi – «Товариство»); код ЄДРПОУ 0531175; мiсцезнаходження: Україна , 33027, 

м. Рiвне, вул. Київська, б. 110а; фактична адреса: Україна , 33027, м. Рiвне, вул. Київська, б. 110а; дата державної 

реєстрацiї 15.05.2003р., що додається, яка включає баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, 

звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), звiт про власний капiтал та звiт про рух грошових коштiв (за 

прямим методом) за рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi 

пояснювальнi примiтки. Концептуальною основою для пiдготовки зазначеної фiнансової звiтностi Товариства є 

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО), iншi 

нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi.  

Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до 

положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Попередня фiнансова 

звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ). За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, 

Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України. 

Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї 

дати фiнансова звiтнiсть Товариства складається 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.  

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi 

згiдно з МСФЗ. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу включає: планування, впровадження та пiдтримку 

належного внутрiшнього контролю, необхiдного для забезпечення складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить 

суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики та 

прийняття облiкових оцiнок, якi вiдповiдають певним обставинам.  

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Наша вiдповiдальнiсть полягає в тому, щоб висловити свою думку щодо достовiрностi цiєї фiнансової звiтностi на 

основi результатiв аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти 

вимагають, щоб ми дотримувалися етичних норм, спланували та провели аудит з метою отримання достатньої 

впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 



Аудит передбачає виконання аудиторських процедур, спрямованих на отримання аудиторських доказiв стосовно сум 

та iнформацiї, розкритої у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцiнку 

ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Оцiнюючи цей ризик, аудитор 

розглядає систему внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi з 

тим, щоб визначити процедури аудиту, необхiднi в конкретних обставинах, але не для висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства. Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi використаної 

облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, та загального подання 

фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань. В Товариствi цю 

процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй аудитором висловлено довiру згiдно вимог МСА. Нами були 

виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що цi активи та зобов'язання наявнi. Обмеження щодо неучастi в 

iнвентаризацiї мають незначний вплив на фiнансову звiтнiсть та стан справ в цiлому.  

Аналiз показникiв фiнансового стану ПАТ «РIВНЕ-АВТО» на 31 грудня 2014 року свiдчить про залежнiсть вiд 

залученого капiталу та неможливiсть Товариства погасити свої зобов’язання негайно, власних оборотних активiв 

Товариства недостатньо для термiнового погашення поточних зобов’язань, але на нашу думку ця обставина не має 

суттєвого впливу на безперервнiсть дiяльностi Товариства. 

Фiнансовi звiти було пiдготовлено на основi припущення про безперервнiсть функцiонування. Використання цього 

припущення як основи для облiку є прийнятним, якщо управлiнський персонал не планує лiквiдувати Товариство або 

припинити дiяльнiсть, або не має окрiм цього iншої реальної альтернативи. Пiд час виконання нами аудиту 

фiнансових звiтiв ми дiйшли висновку, що використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 

функцiонування як основи для облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв Товариства є доречним. Управлiнський 

персонал не iдентифiкував суттєвої невизначеностi, яка могла б поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта 

господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть та, вiдповiдно, таку невизначенiсть не розкрито в фiнансовiй 

звiтностi Товариства. При проведеннi аудиту фiнансової звiтностi ми також не iдентифiкували такої суттєвої 

невизначеностi. Тим не менш, нi управлiнський персонал, нi аудитор не можуть дати гарантiю щодо можливостi 

Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть. 

Не змiнюючи нашої думки стосовно фiнансової звiтностi ми звертаємо увагу на iснування ризикiв подальшого 

функцiонування Товариства. Наразi такi ризики обумовленi зовнiшнiми чинниками, якi пов’язанi з наступним: з 

загальною полiтичною ситуацiєю в державi; з економiчною ситуацiєю в свiтi та в Українi; з можливими змiнами 

законодавства у сферах регулювання господарської дiяльностi та оподаткування; iншими чинниками. Також 

звертаємо увагу на внутрiшнi чинники: збиткова дiяльнiсть Товариства протягом останнiх трьох рокiв та подiї, якi 

вiдбулися пiсля дати балансу, а саме: продаж нерухомого майна, зокрема: комплексу будiвель за адресою: Рiвненська 

область, м. Дубно, вул. Комунальна, 1 та продаж комплексу будiвель та споруд СТО у м. Сарни по вул. Варшавська, 4-

В. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов 

здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства i не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби 

Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому. 

Умовно-позитивна думка 

На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться в параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-

позитивної думки», фiнансова звiтнiсть подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕ-АВТО» станом на 31 грудня 2014 року та її фiнансовi результати i рух 

грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги 

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам 

чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України (стосовно акцiонерних 

товариств): 

Процедури щодо перевiрки вартостi чистих активiв було виконано шляхом спiвставлення оцiненої суми власного 

капiталу Товариства станом на 31.12.2014 року, яка зазначена у балансi (звiтi про фiнансовий стан), iз зареєстрованою 

i фактично сплаченою сумою статутного капiталу Товариства на цю саму дату. 

Станом на 31.12.2014 року зареєстрований розмiр статутного капiталу Товариства становить 16114 тис. грн., який 

повнiстю сплачений. Визначена у фiнансовiй звiтностi вартiсть чистих активiв (власного капiталу) станом на 

31.12.2014 року становить 21794 тис. грн. 

За результатами виконаних процедур перевiрки вiдповiдностi вартостi чистих активiв Товариства вимогам частини 

третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України можна зробити висновок: розмiр чистих активiв Товариства станом на 

31.12.2014 року вище сформованого статутного капiталу на 5680 тис. грн. i вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 

155 Цивiльного кодексу України. 

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж 

фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до 

НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю: 

Аудиторська думка, сформульована у цьому звiтi не стосується iншої iнформацiї, яку Товариство має намiр 

розкривати та надавати до НКЦПФР, та аудитор не несе конкретної вiдповiдальностi вiдповiдно до вимог МСА 720 

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



звiтнiсть» за визначення того, чи належно подано iншу iнформацiю. 

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше 

вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi 

товариства»: 

Нами була отримана iнформацiя щодо здiйснення Товариством правочинiв, якi б потребували попереднього розгляду 

та затвердження загальними зборами акцiонерiв. 

За результатами виконаних процедур перевiрки вiдповiдностi виконання значних правочинiв вимогам Закону України 

«Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок: встановленi Статутом Товариства процедури укладання 

значних правочинiв не суперечать вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». 

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi 

внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»: 

Статутом Товариства передбачено наступнi органи управлiння: 

Загальнi збори акцiонерiв, 

Наглядова Рада, 

Дирекцiя, 

Ревiзiйна комiсiя. 

Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Статуту Товариства та Закону 

України «Про акцiонернi товариства». 

Спецiальної посади або вiддiлу, який вiдповiдає за роботу з акцiонерами, в Товариствi не створювалось. 

Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту.  

Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, 

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

бухгалтерський контроль.  

Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Товариства таким чином, щоб жоден 

працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi повноваження, необхiднi для здiйснення повної господарської 

операцiї.  

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, 

первинний (поточний) i подальший контроль. 

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

зборами акцiонерiв Товариства. 

Протягом звiтного перiоду поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснювала Дирекцiя 

Товариства в межах повноважень, якi встановлено Статутом Товариства.  

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв за минулi три роки скликались та проводились регулярно та у вiдповiдностi до 

законодавства України.  

Органи управлiння Товариством дiють на пiдставi Положень, затверджених Загальними зборами акцiонерiв 

Товариства. 

За результатами виконаних аудиторських процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi 

внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» аудитором зроблено висновок: 

- прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України 

«Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту. 

- «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння», наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх суттєвих 

аспектах вiдповiдно до вимог НКЦПФР. 

Результати виконання процедур iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства:  

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства та вiдповiдальнiсть аудитора щодо викривлень у фiнансових 

звiтах внаслiдок шахрайства визначено у цьому звiтi. 

Iдентифiкацiя ризикiв викривлень у фiнансових звiтах Товариства внаслiдок шахрайства здiйснюється з метою 

планування вiдповiдних аудиторських процедур отримання доказiв щодо тверджень, якi мiстять фiнансовi звiти. 

Наслiдки виконаних аудиторських процедур дозволили отримати вiдповiднi аудиторськi докази, на пiдставi яких було 

сформовано аудиторську думку щодо вiдповiдного подання фiнансової звiтностi. 

В процесi аудиторської перевiрки та виконання аудиторських процедур ми не отримали доказiв, якi б свiдчили, що 

фiнансова звiтнiсть суттєво викривлена внаслiдок шахрайства. 

У вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами ми вважаємо, що проведений нами аудит дає 

обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки щодо здатностi Товариства безперервно продовжувати 

дiяльнiсть та його платоспроможностi в наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть». 

Основнi вiдомостi про аудитора  

Проведення аудиту достовiрностi та повноти фiнансової звiтностi здiйснювалось незалежним аудитором Приходько 

Тетяною Василiвною (сертифiкат аудитора серiї «А» № 001908, виданий Аудиторською палатою України за рiшенням 

вiд 24.11.1994 року № 22, термiн дiї сертифiкату продовжено до 24.11.2018 року за рiшенням Аудиторської палати 

України вiд 31.10.2013 року № 281/2) Приватної аудиторської фiрми «Талант-аудит», що включена до Реєстру 

аудиторських фiрм та аудиторiв за рiшенням Аудиторської палати України вiд 23.02.2001 року № 99, свiдоцтво № 

0683, термiн дiї свiдоцтва до 24.02.2016 року. 

Мiсцезнаходження: 33005, м. Рiвне, вул. Павлюченка, б. 18, кв. 136, тел./факс: (0362) 68-30-10. 



Код за ЄДРПОУ: 22571559. 

Проведення аудиту здiйснювалось на пiдставi Договору № 04 вiд 19 лютого 2015 року.  

Дата початку аудиторської перевiрки 23 березня 2015 року, дата закiнчення – 10 квiтня 2015 року. 

 

Аудитор Приходько Т.В. 

(сертифiкат аудитора серiя А № 001908,  

виданий АПУ 24.11.1994р.) 

Директор  

ПАФ «Талант-аудит» Приходько Т.В. 

(сертифiкат аудитора серiя А № 001908,  

виданий АПУ 24.11.1994р.) 

Дата аудиторського висновку: 10 квiтня 2015 року. 

- 

- 

- 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2014 1 0 

2 2013 1 0 

3 2012 3 2 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): - Ні 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

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

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  
 

X 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): Бюлетенями для голосування Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): д/в Так 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  1 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
11 

 

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

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  Зазначенi комiтети у складi 

Наглядової Ради не створенi. 

Інші (запишіть)  Iншi комiтети у складi Наглядової 

Ради не створенi. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 



Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  д/в. 

 

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

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): д/в. 
 

X 

 

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

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

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

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  д/в. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

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

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 2 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 2.00 

 

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

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

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 



жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

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

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

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

 

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) Так 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  
 

X 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  - 

 



Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Ні Так Ні Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Так Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Ні Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) - 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 



 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  За рiшенням Наглядової ради. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант X 
 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) - 

 

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

 
Так Ні 

З власної ініціативи  
 

X 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  X 
 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

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

X 

Інше (запишіть)  - 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

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

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 



Інше (запишіть): Товариство залучати iнвестицiї не планує.  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

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

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

 

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

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

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

управління? (так/ні) Ні 

 

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

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

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -  

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 

- 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"РIВНЕ-АВТО" 
за ЄДРПОУ 05391175 

Територія 
 

за КОАТУУ 5610100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ - 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 45.11 

Середня кількість 

працівників 
66 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса м. Рiвне, вул Київська 110 А 
 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2014 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 6 5 0 

первісна вартість 1001 98 98 0 

накопичена амортизація 1002 92 93 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 4 0 0 

Основні засоби: 1010 48132 24359 0 

первісна вартість 1011 62658 61567 0 

знос 1012 14526 37208 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 



накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 2300 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 48142 26664 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 1536 1306 0 

Виробничі запаси 1101 5 3 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 1531 1303 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 382 65 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

30 

 

56 

 

0 

з бюджетом 1135 3 2 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 2 2 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 64 66 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 14 45 0 

Готівка 1166 0 1 0 

Рахунки в банках 1167 14 44 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 4 2 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 



Інші оборотні активи 1190 13 11 0 

Усього за розділом II 1195 2046 1553 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 50188 28217 2013 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 16114 16114 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 210 210 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 26644 5470 0 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 42968 21794 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 499 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 883 883 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 



Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 1382 883 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 2920 2735 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 31 135 0 

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

за розрахунками зі страхування 1625 47 35 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 119 137 0 

за одержаними авансами 1635 73 63 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 92 123 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 2556 2312 0 

Усього за розділом IІІ 1695 5838 5540 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 50188 28217 0 

 

Примітки - 

Керівник С.О. Бiлiч 

Головний бухгалтер Ж.Є. Журавель 
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Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
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за ЄДРПОУ 05391175 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 26367 35831 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 25269 ) ( 34414 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

1098 

 

1417 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 703 391 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 1409 ) ( 1703 ) 

Витрати на збут 2150 ( 2021 ) ( 2228 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 415 ) ( 654 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

0 

 збиток 2195 ( 2044 ) ( 2777 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 27 48 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 21956 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( 23973 ) ( 2729 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 2799 517 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 21174 ) ( 2212 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 21174 2212 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 676 800 

Витрати на оплату праці 2505 1629 2005 

Відрахування на соціальні заходи 2510 603 727 

Амортизація 2515 911 936 



Інші операційні витрати 2520 1523 1912 

Разом 2550 5342 6380 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

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

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки - 

Керівник С.О. Бiлiч 

Головний бухгалтер Ж.Є. Журавель 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"РIВНЕ-АВТО" 
за ЄДРПОУ 05391175 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

31752 

 

42723 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 7 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 122 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 1 0 

Інші надходження 3095 902 267 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 28554 ) 

 

( 40307 ) 

Праці 3105 ( 1709 ) ( 2034 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 574 ) ( 658 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 658 ) ( 938 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 410 ) ( 938 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 2473 ) ( 2 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1313 -820 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 1256 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 112 ) ( 32 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1144 -32 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 3622 2061 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 3422 1521 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 200 540 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 31 -312 

Залишок коштів на початок року 3405 14 326 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 45 14 

 

Примітки - 

Керівник С.О. Бiлiч  

Головний бухгалтер Ж.Є. Журавель 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"РIВНЕ-АВТО" 
за ЄДРПОУ 05391175 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 -1313 0 -820 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 1256 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 112 X 32 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 1144 0 -32 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 3622 X 2061 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 3422 X 1521 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 200 0 540 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 31 0 -312 0 

Залишок коштів на початок року 3405 14 X 326 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 45 0 14 0 

 

Примітки - 

Керівник С.О. Бiлiч 

Головний бухгалтер Ж. Є. Журавель 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01 

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕ-АВТО" за ЄДРПОУ 05391175 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 16114 0 0 210 26644 0 0 42968 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 16114 0 0 210 26644 0 0 42968 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -21174 0 0 -21174 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

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

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 -21174 0 0 -21174 

Залишок на 

кінець року 
4300 16114 0 0 210 5470 0 0 21794 

 

Примітки - 

Керівник С. О. Бiлiч 

Головний бухгалтер Ж.Є. Журавель 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

- 

Продовження тексту приміток 

- 

Продовження тексту приміток 

- 

Продовження тексту приміток 

- 


